
Pořadové číslo:  5/7 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 17.04.2019 

Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 

Přerov I  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 13 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz 

včelařů, z.s., základní organizace Přerov I, IČ: 61986321, se sídlem Náves 202/41, 750 02 

Bochoř, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s pořízením agregátu pístového 

kompresoru se spalovacím motorem pro léčbu včelstev v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n.  

(individuální dotace) 

252,8 * - 13,0 239,8 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a 

rekreace 

(individuální dotace) 

0,0 + 13,0 13,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 12. schůzi konané dne 21. 3. 2019 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 13 000 Kč k výše uvedenému účelu. Bude převedena část rezervy 

vyčleněná na individuální dotace a dary. Závazný ukazatel se nemění. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Subjekt Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I, IČ: 61986321, se sídlem Náves 202/41, 

750 02 Bochoř, žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč na částečnou úhradu nákladů 

spolku spojených s pořízením agregátu pístového kompresoru se spalovacím motorem pro léčbu 

včelstev v roce 2019. 

  

V katastrálních územích spadající pod Český svaz včelařů, z.s., základní organizaci Přerov I byla 

vyhlášena mimořádná veterinární opatření, a to ochranná pásma zvlášť nebezpečné nákazy moru 

včelího plodu se zvláštním režimem. Pořízením výše uvedeného agregátu pístového kompresoru se 

spalovacím motorem bude moci Základní organizace Přerov I zajistit léčbu včelstev včelařů v obcích, 

které má ve své působnosti, tj. v místních částech statutárního města Přerova - Čekyně, Dluhonice, 

Lověšice a Vinary a dalších přilehlých obcích.  

  

Žadatel o dotaci předpokládá celkové náklady pořízení agregátu pístového kompresoru se spalovacím 

motorem pro léčbu včelstev ve výši 27 000 Kč.  

 

 


