
Pořadové číslo:  19/5 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s. na likvidaci škod po ekologické 

havárii v řece Bečvě 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro 

Severní Moravu a Slezsko, se sídlem Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 

00434167, na částečnou úhradu výdajů souvisejících s likvidací škod po ekologické havárii v 

řece Bečvě. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 314 454,8 *  - 100,0 314 354,8 

2349 110 Ostatní záležitosti vody  

v zemědělské krajině 

0,0 + 100,0 100,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové  

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní 

dotace a dary 

24 752,5 * + 100,0 24 852,5 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 



3.  pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova pro projednání materiálu na své 63. schůzi konané dne 26. 5. 2021 usnesením č. 

2290/63/4/2021 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí dotace, jak je uvedeno 

v návrhu.  

 

Kancelář primátora 

Kancelář primátora předkládá materiál k projednání. 

 

Odbor ekonomiky 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu za účelem poskytnutí dotace. Převedeny budou zdroje z rezervy města na nerozpočtované 

výdaje. 

 

Důvodová zpráva: 

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Přerova, obdržela Kancelář primátora žádost Českého 

rybářského svazu, z. s. o pomoc při řešení ekologické havárie a to formou finančního příspěvku.  

  

Koncem září roku 2020 postihla řeku Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov 

ekologická havárie, kdy prozatím neznámý pachatel vypustil do řeky kyanid. Došlo k poškození 

celého vodního biotopu a podmínek pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech 

toku. Český rybářský svaz využívá při péči o toky lidských zdrojů bez nároku na finanční ohodnocení, 

mnohdy při plnění zákonných povinností produkuje rybí násady vlastními silami s cílem vytvořit 

vhodné podmínky pro výskyt a zdárný vývoj a udržení jednotlivých rybích druhů, zachovat vyváženou 

věkovou a druhovou skladbu a strukturu rybích společenstev s důrazem na podporu původní a 

přirozené rybí obsádky. Odhad škod jen na rybí osádce, včetně nákladů na likvidaci uhynulých ryb jde 

do desítek milionů korun.  

Doposud svaz obdržel pomoc z měst v rámci povodí řeky Bečvy a to od statutárního města Zlín, dále z 

měst Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Lipník nad Bečvou. Finanční prostředky budou 

použity na výdaje spojené se stabilizací situace na toku řeky Bečvy související s likvidací havárie. 

  

  

  

Žádost je uvedena v příloze.  

 

 


