
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 II 

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 II, IČ: 62350285, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 

751 17 Horní Moštěnice, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s pořízením 

benzinového kompresoru 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) 

239,8 * - 13,0 226,8 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a 

rekreace 

(individuální dotace) 

13,0 * + 13,0 26,0 

* počáteční stavy navazují 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 II, IČ: 62350285, se sídlem Dr. A. 

Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice, žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů spolku spojených s pořízením benzinového kompresoru pro léčbu včelstev v 

roce 2019. 

  

Subjekt Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov II v posledních třech letech řeší problém 

s nejzávažnějšími nemocemi včel, kterými jsou včelí mor a varroáza. V katastrálních územích 

spadajících pod Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov II se podařilo včelí mor prozatím 

vymýtit, avšak infekční onemocnění včel varroáza stále přetrvává. Pořízením výše uvedeného 

benzinového kompresoru bude moci Základní organizace II zajistit léčbu včelstev včelařů v obcích, 

které má ve své působnosti, tj. v Přerově a jeho místních částech Předmostí, Žeravice, Lýsky, Újezdec, 

Penčice, Popovice a Kozlovice a dalších přilehlých obcích.  

  

Žadatel o dotaci předpokládá celkové náklady pořízení benzinového kompresoru pro léčbu včelstev ve 

výši 24 500 Kč.  

 

 


