
Pořadové číslo:  5/9 

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:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci 

Přerov. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

revitalizaci přerovského rybníku s Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací 

Přerov, se sídlem U rybníka 1034/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 18050387, ve výši 

27 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je 

přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019; 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

171,8*  - 27,0 144,8 

3792 830 Ekologická výchova a osvěta 

(individuální dotace) 

0,0 + 27,0 27,0 

* Poznámka: Počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova navrhla schválit uvedené usnesení na své 13. schůzi konané 04.04.2019 

usnesením č. 413/13/11/2019. 

 

 



Komise životního prostředí  

Komise životního prostředí na jednání 11.03.2019 doporučila poskytnutí dotace. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit navržené usnesení z důvodů 

uvedených v důvodové zprávě. 

 

Důvodová zpráva: 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí (STAV) obdržel prostřednictvím Kanceláře primátora 

dne 20.2.2019 žádost Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Přerov (dále MO ČRS) o 

poskytnutí finančních prostředků ve výši 27 000 Kč na spolufinancování odbahnění přerovského 

rybníku. Tuto vodní plochu MO ČRS odkoupilo od města po povodních v r. 1997. Od té doby zde 

narůstá množství organického bahna, což způsobuje nepříznivé kyslíkové poměry a zejména v letních 

měsících představuje nejen přímé nebezpečí pro rybí osádku, ale i pro okolí v důsledku zápachu z 

rozkladu organických látek. Proto organizace hodlá v letošním roce provést komplexní revitalizaci 

rybníku. 

  

Oslovená společnost BAKTOMA, spol. s r.o., nabízí bakteriálně enzymatický přípravek PTP Plus, 

který rozkládá organické usazeniny na dně i ve vodním sloupci pomocí aerobních i anaerobních 

bakterií. Výsledkem je biologická rovnováha rybníku a mimo jiné i zvýšený obsah kyslíku. Tento 

přípravek je netoxický pro všechny druhy živočichů. Celkové náklady na revitalizaci jsou vyčísleny 

částkou 109 226 Kč. 25 % nákladů žádá MO ČRS od města, 50 % je přislíbeno od Územního svazu 

ČRS Ostrava a 25 % uhradí organizace z vlastních zdrojů. 

  

Komise životního prostředí projednala žádost na svém jednání 11.03.2019 a jednomyslně doporučila 

poskytnutí individuální dotace ve výši 27 000 Kč. Odbor STAV nedisponuje volnými prostředky, 

proto požádal Odbor ekonomiky o rozpočtové opatření (viz bod 2 návrhu na usnesení). 

  

  

Příloha:  

 Žádost MO ČRS 

 Specifikace přípravku PTP Plus 

 Reference k použité metodě 

 Znalecké stanovisko k bezpečnosti PTP Plus 

 

 

 


