Příloha č. 0841-17-P01

Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0170/2017
rozpočtový doklad č. KUZLP00YJG8I
název RO:

RZK/0170/2017

stručný popis:

Navýšení výdajů rozpočtu ORJ 70 ve výši 70 000,- Kč na zpracování expertního posudku k určení výše
škod a náhrad způsobených zemědělským subjektům.
Třídění podle rozpočtové skladby
ODPA

POL

UZ

příjmy

ORG

výdaje

NKS

SU

ORJ

70891320

231

0030 006172 5901 000000000 0007000000000

0

70891320

231

0070 001099 5166 000000000 0003019010000

0

Celkem

0

poznámka

-70 000 Rezerva
70 000 Lesní hospodářství
0

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší navýšení rozpočtu ORJ 70 ve výši 70 000,- Kč na
zpracování expertního posudku k určení výše škod a náhrad způsobených
zemědělským subjektům.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj vydala dne
1. 8. 2017 po dohodě s radní Zlínského kraje paní Margitou Balaštíkovou a
příslušnými pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství nařízení Státní veterinární správy č. j.
SVS/2017/091405-Z. Tímto Nařízením byla vymezena oblast zákazu sklizně
zemědělských plodin na některých pozemcích (celkem 115,47 ha) vysoce
rizikové oblasti výskytu afrického moru prasat v k. ú. Hvozdná, Štípa, Kostelec
u Zlína, Veselá u Zlína, Klečůvka a Lůžkovice v souvislosti s výskytem AMP.
Přijatá opatření měla společně s ostatními nařízenými činnostmi nebo zákazy
bránit dalšímu šíření nákazy AMP. Jelikož se jedná o záležitost, se kterou
nejsou v ČR praktické zkušenosti, měl by znalecký posudek zjednodušit
identifikování, prokazování i kvantifikaci škod a vícenákladů způsobených
dotčeným zemědělským subjektům. S likvidací obdobných škod a vícenákladů
nemají zkušenosti nejen poškození, ale ani Ministerstvo zemědělství, které
bude tyto škody a újmy vypořádávat. Bližší podrobnosti jsou zachyceny v
nařízení KVS Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2017/091405Z ze dne 1. 8. 2017.

návaznost na usnesení č.:

Bez návaznosti

zpracovatel:

Odbor životního prostředí a zemědělství

datum zpracování:

6. 9. 2017

podpis vedoucího odboru:

RNDr. Urc Alan
.............................................................

dotčený odbor / odbory:
projednáno s dotčeným odborem dne:
s výsledkem:

souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:
.............................................................
vyjádření oddělení rozpočtu a
financování
odboru ekonomického
projednáno dne:

souhlasí / nesouhlasí

Příloha č. 0841-17-P01
podpis:

Ing. Bajerová Anna
.............................................................

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)
schváleno dne:
usnesením číslo:
datum realizace:
podpis pracovníka oddělení rozpočtu
a financování:
.............................................................

