
Pořadové číslo:  10/3.6.3 

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 28.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních ekosystémů 2019 – úhrada 

nákladů na oplocení lesních porostů 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 326 375,00 Kč mezi Olomouckým 

krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a Statutárním 

městem Přerov jako žadatelem o úhradě nákladů na oplocení lesních porostů (výstavba 

oplocenek) z Programu na podporu lesních ekosystémů 2019, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. pověřuje primátora pana Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova na své 25. schůzi dne 17.10.2019, usnesením č. 886/25/7/2019, doporučila  

Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z Programu na podporu 

lesních ekosystémů 2019. 

 

Obor správy majetku a komunálních služeb: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučil Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace – úhrada nákladů na oplocení lesních 

porostů (výstavba oplocenek). 

 

Důvodová zpráva: 



Statutární město Přerov je vlastníkem lesního hospodářského celku Přerov II. v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou, Svrčov, Lazníky, Staměřice na výměře 594 ha. 

Statutární město Přerov podalo žádost o dotaci z „Programu na podporu lesních ekosystémů 2019“ na 

Krajský úřad Olomouckého kraje ve výši 326 375,00 Kč. Zastupitelstvo Olomouckého kraje 

usnesením č. UZ/17/50/2019 ze dne 23.09.2019 rozhodlo o přidělení dotace ve výši 326 375,00 Kč a 

vyzvalo město Přerov k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace (příloha č. 1). 

  

Rada města Přerova na své 25. schůzi dne 17.10.2019, usnesením č. 886/25/7/2019, doporučila 

Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření smlouvy na poskytnutí dotace z Programu na 

podporu lesních ekosystémů 2019.  

 

 


