DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Žádost spolku Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Hlavní 99, 753 56
Opatovice, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt „Plzeňská
včelařská akademie (PVA)“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. (dále jen „Žadatel“) požaduje dotaci ve
výši 45 584 Kč na projekt „Plzeňská včelařská akademie (PVA)“. V současnosti je v České
republice ve zvýšené míře věnována pozornost rozvoji včelařství ve smyslu zvyšování stavů
včelstev i včelařů. V oblastech s vysokou mírou zástavby a následné péče o plochy zeleně, ať
už ve smyslu sekání či postřiků herbicidy, může včelám způsobit až jejich kolaps známý pod
zkratkou CCD (z anglického slova Colony collapse disorder), tzn. syndrom zhroucení
včelstev. Tento jev velice úzce souvisí právě s vlivy člověka na životní prostředí a je obecně
zahrnován mezi příčiny zvýšeného výskytu tohoto jevu.
Pouze kvalitní osvětová a vzdělávací činnost vedoucí k vyšší míře informovanosti
a vzdělanosti samotných včelařů, je cestou vedoucí k úspěšnému překonání existujících
problémů v této oblasti. Absence projekční techniky a ozvučení komplikuje žadateli
organizovat tyto vzdělávací akce, ať už se jedná o pravidelná setkávání nebo akce
konferenčního charakteru. Vždy je plánování těchto akcí vázáno na možnosti a benevolenci
této techniky. Mnohdy je nutno korigovat plánované akce i termínově.
Další částí žadosti jsou ochranné pomůcky, které chybí žadateli při manipulaci s živými
včelami, a to výrazně limituje počet účastníků při předvádění zásahů ve včelstvu a následně
zvyšuje riziko spojené s případnými zdravotními komplikacemi alergických účastníků
v případě bodnutí.
Komise životního prostředí Rady města Plzně podpořila projekt v plné výši. Rada města Plzně
podpořila projekt ve stejné výši jako Komise životního prostředí Rady města Plzně.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout Žadateli dotaci v plné výši 45 584 Kč, jak doporučuje RMP
b) požadovanou dotaci Žadateli neposkytnout
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu 4. a) důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Finanční prostředky budou kryty z FŽP MP.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků

Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení KŽP RMP č. 25 ze dne 12. 6. 2019,
usnesení RMP č. 825 ze dne 20. 8. 2019.
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Žadatel nemá žádné závazky ani pohledávky vůči městu Plzni.
10. Přílohy
Usnesení KŽP RMP č. 25 ze dne 12. 6. 2019,
usnesení RMP č. 825 ze dne 20. 8. 2019,
formulář žádosti o poskytnutí dotace z FŽP MP,
tabulka poskytnutých dotací.

