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Zápis č. 13

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 16. dubna 2012

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová

Ing. František Hudeček

Ing. Martin Kolařík Omluveni:

Jana Krafková Libor Okáč

Ing. Milan Páral Ing. Zdeněk Kazílek

Jiří Šafránek

Mgr. Jaroslav Zámečník

Hosté:

Mgr. Miroslava Švástová

RNDr. Yvona Machalová

Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání.

2. Projednání žádostí o poskytnutí dotací na podporu aktivit EVVO v roce 2012.

3. Různé.

Zápis:

Ad1) 

Jednání komise řídil předseda komise pan Jiří Šafránek. Zahájil prohlášením o jeho řádném svolání 
a usnášeníschopnosti. Přivítal Mgr. Miroslavu Švástovou, vedoucí oddělení ochrany přírody a 
památkové péče, odboru stavebního úřadu a životního prostředí a pracovnici téhož oddělení RNDr. 
Yvonu Machalovou. Konstatoval, že byla možnost prostudovat si předložené žádosti od 15,00 hod., 
čehož členové komise využili. Potom nechal schválit program jednání.

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0
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Ad2) Dotace EVVO

Předseda komise, poté co poděkoval za v předstihu zaslaný materiál „Přehled přiznaných dotací 
EVVO za období 2009 - 2011 u subjektů, které žádají o dotaci v r. 2012“, který obsahoval i stručné 
hodnocení žádostí a doporučení odboru stavebního úřadu a životního prostředí, předal slovo RNDr. 
Machalové, která seznámila členy komise s pravidly pro posuzování žádostí a zevrubně komisi 
seznámila s jednotlivými aktivitami.

Tento bod je dále řešen samostatným „Zápisem o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na 
podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012“, který je 
nedílnou součástí tohoto zápisu.

Ad3) Různé

Ing. Hudeček navrhl, že připraví námět na téma povodně.

Ing. Čagánek se dotázal, zda by byl zájem o účast na exkurzi do SAKO – spalovna komunálního 
odpadu Brno (předběžně ano: Ing. Hudeček, paní Krafková, paní Dostálová, Ing. Páral, pan 
Šafránek).

Příští jednání komise se koná v pondělí dne 14.5.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
kanceláře primátora magistrátu, TGM 2,  Přerov.

V Přerově dne: 16. dubna 2012

Zapsal: Ing. Jaroslav Čagánek

……………………….                                                                           ……………………….

Ing. Jaroslav Čagánek                Jiří Šafránek

 organizační pracovník                       předseda komise

Přílohy: 

1) Prezenční listina (pouze v listinné podobě).

2) Usnesení.

3) „Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012.“

Rozdělovník:

Elektronickou poštou

členové komise  +
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Rada města Přerova

Ing. Jiří Bakalík, tajemník MMPr

vedoucí odborů MMPr

Ing. Richard Šlechta, zastupitel

Mgr. Miroslava Švástová, vedoucí oddělení ochrany přírody a památkové péče, odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí

RNDr. Yvona Machalová, oddělení ochrany přírody a památkové péče, odboru stavebního úřadu a 
životního prostředí

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a
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Usnesení č. 13 jednání

Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 16. dubna 2012

Komise životního prostředí

UKŽ/13/1/2012                                       poskytnutí dotací na podporu aktivit EVVO v roce 2012

Komise po projednání doporučuje

dle odst. 11 „Zásad pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)“ a čl. III odst. 3 vnitřního předpisu č. 12/07 poskytnutí 
dotací v roce 2012 uvedeným žadatelům na aktivity č. 1, 3, 4, 5, 8, 9 (1. až 6. v pořadí hodnocení), 
tj. níže uvedeným žadatelům v uvedené výši:

žadatel aktivita výše dotace

Středisko volného času Environmentální vzdělávací programy, 20 200,- Kč
ATLAS a BIOS, Přerov soutěže a akce (69,7 %)

Gymnázium Jakuba Škody, Cyklocity 9 000,- Kč
Přerov (90 %)

Základní škola Přerov, Ekoškola v praxi aneb voda 24 000,- Kč
Trávník 27 v Dešťové zahradě (100 %)

Mateřská škola Přerov, Ekohrátky pro děti 6 000,- Kč
Kouřílkova 2 (100 %)

Muzeum Komenského Netopýr 18 000,- Kč
v Přerově, p.o. (22,7 %)

Základní škola Přerov, Významné ekologické dny 22 800,- Kč
Za mlýnem 1 (100 %)

celkem 6 aktivit:          100 000,- Kč

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/0

V Přerově dne:  16.4.2012

...……………………..……..                                                              ...……………………..……..
     Ing. Jaroslav Čagánek                  Jiří Šafránek
     organizační pracovník               předseda komise
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Příloha zápisu č. 13 z jednání Komise životního prostředí Rady města Přerova (dále jen „komise“) 
ze dne 16. dubna 2012:

Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit 
v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2012

Poté, co předsedající konstatoval, že komise je usnášeníschopná (přítomno 7 členů komise) a po 
schválení programu jednání komise RNDr. Machalová předložila komisi doručené žádosti a sdělila
stanovisko Odboru stavebního úřadu a životního prostředí (STAV):

STAV obdržel ve stanovené lhůtě do 31.3.2012 celkem 10 žádostí, a to v tomto pořadí:

1. Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, Žižkova 12
Aktivita: „Environmentální vzdělávací programy, akce a soutěže“
Nákup cen a poznávacího zájezdu pro finalisty pořádaných přírodovědných soutěží – zejména 
prestižní dlouholeté vědomostní soutěže Naší přírodou (již 26. ročník, loňského ročníku se 
zúčastnilo 240 dětí z 22 místních a regionálních škol ve věku 10-14 let), dále pravidelných 
vlastních soutěží (Namaluj přírodu - soutěž výtvarná, Příroda kolem nás - soutěž fotografická, 
PET zvířata - soutěž chovatelská, rybářské soutěže, a výročních (Den Země, Dětský den v 
přírodě), dále zajištění výukových programů EVVO (nabídka pro školní rok 2012/2013 
obsahuje celkem 57 výukových programů, účast cca 2000 žáků a studentů) a tematických 
výstav.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12, 20, 21
Požadovaná částka: 20 200,- Kč (69,7% celkových nákladů);

2. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Přerov,
Bartošova 24
Aktivita: „Výukové programy a školní soutěž s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov“
Uspořádání školní soutěže s tématikou EVVO, prezentace powerpointových prezentací žáků 
s tématikou EVVO, tvorba plakátů k environmentálně významným dnům, účast žáků školy na 2 
výukových programech (SVČ Atlas a Bios, Agentura rozvojové a humanitární pomoci 
Olomouckého kraje), sponzoring Rothschildovy žirafy v ZOO Zlín.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12,
Požadovaná částka: 26 000,- Kč (86,67 % celkových nákladů);

3. Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29
Aktivita: „CYKLOCITY“
Pokračování úspěšné aktivity z loňského roku - popularizace městské cyklodopravy a snaha o 
založení tradice pořádání veřejných cyklojízd na území města. První cyklojízda v květnu 2012, 
druhá v rámci Evropského týdne mobility v září 2012. Konečnou vizí je zvýšení zájmu o 
městskou cyklistiku a její rozvoj směřující k realizaci městské půjčovny kol.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12, 19
Požadovaná částka: 9 000,- Kč (90 % celkových nákladů);

4. Základní škola Přerov, Trávník 27
Aktivita: „Ekoškola v praxi aneb voda v Dešťové zahradě“
Pokračování dlouhodobého projektu na obnovu pozemku školní zahrady. Aktivita vychází 
z analýzy provedené v rámci mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola (jediná aktivně 
zapojená škola z Přerova) a řeší problematiku hospodaření s vodou na školním pozemku. Vede 
k realizaci úsporných opatření navržených žáky po konzultaci s odborníky a následnému 
využití vzniklého vzorového bioretenčního ekosystému ve výuce (žáci vytvoří model dešťové 
zahrady a jezírka, výsadba vodních rostlin). Prezentace projektu pro veřejnost a rodiče proběhne 
na zahradní slavnosti.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 9, 11, 12
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Požadovaná částka: 24 000,- Kč (100 % celkových nákladů);

5. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2
Aktivita: „Ekohrátky pro děti“
Jednorázová aktivita v prostoru vlastní školní zahrady i pro cca dalších 150 dětí z okolních 
školek (spolupráce se studentkami Střední pedagogické školy) - výukový program pro 
předškolní vzdělávání - „Návštěva Bambulkova“, „Krtkova zahrádka“ (třídění odpadu), 
ekologicky motivované herní aktivity, sázení stromků na zahradě
Soulad s MK EVVO: opatření č. 9, 11, 12
Požadovaná částka: 6 000,- Kč (100 % celkových nákladů);

6. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov, Denisova 3
Aktivita: „Příroda přerovských parků všemi smysly“
Aktivita zaměřená na poznávání přírody (především po ornitologické, botanické a 
dendrologické stránce) parku Michalov, Malé a Velké laguny a NPR Žebračka. Tvorba 
výukových programů, pozorování v terénu, soutěže a výstavky. Partnerem je ZŠ Přerov, Velká 
Dlážka 
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12, 20
Požadovaná částka: 37 800,- Kč (90 % celkových nákladů);

7. Predmostenzis, občanské sdružení, Žernava 147E, Přerov II-Předmostí
Aktivita: „Brouci a motýli starých sadů v Předmostí“
Informační letáky pro širokou veřejnost o vybraných druzích entomofauny příměstské rekreační 
zóny (2 200 ks). Využití k propagaci poznatků z realizovaných průzkumů ohrožených a 
mizejících ekosystémů starých a extenzivních sadů, jež se nacházejí v okrajové části městské 
aglomerace. Součást dlouhodobého projektu „Obnova sadů na Žernové“.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 16, 19, 20, 25
Požadovaná částka: 19 800,- Kč (90 % celkových nákladů);

8. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7
Aktivita: „NETOPÝR“
Téma aktivity zvoleno v souladu s celosvětovou akcí UNESCO - vyhlášení r. 2012 
Mezinárodním rokem netopýra. Přitažlivou formou zvýšení celkové informovanosti veřejnosti, 
zdůraznění významu netopýrů, začlenění v rámci biodiverzity a nutnosti jejich ochrany 
prostřednictvím uspořádání dlouhodobé výstavy v prostorách ORNIS, výukového programu pro 
školy a 3 doprovodných akcí pro veřejnost. Reálně odhadovaná celková návštěvnost cca 2 500 
návštěvníků a účastníků. 
Soulad s MK EVVO: opatření č. 20, 21, 23, 25
Požadovaná částka: 18 000,- Kč (22,7 % celkových nákladů);

9. Základní škola Přerov, Za mlýnem 1
Aktivita: „Významné ekologické dny“
Ve dvou projektových dnech, kdy se vystřídají žáci I. a II. stupně školy, proběhne na 
stanovištích soutěž s plněním úkolů věnovaná Mezinárodnímu dni ochrany ozónové vrstvy, 
Evropskému dni bez aut, Světovému dni zvířat, Dni stromů, Mezinárodnímu nekuřáckému dni a 
Mezinárodnímu dni hor. Pro doplnění znalostí proběhnou doprovodné přednášky a besedy 
vedené odborníky z ekologických center, Besipu apod. Součástí bude i úklid okolí školy.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12,
Požadovaná částka: 22 800,- Kč (100 % celkových nákladů);

10. Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
Aktivita: „Ekovýuka 3“
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V rámci projektu proběhne celoškolní projektová soutěž ekologických projektů s prezentacemi 
studentských prací, EKOsoutěž pro všechny studenty školy (4 kola - Biomy, Zdroje energie, 
Ochrana přírody v ČR, Příroda Olomouckého kraje). Pro úspěšné řešitele soutěže bude 
uspořádán jednodenní tematický zájezd na lokalitu v Olomouckém kraji. Vybraní studenti školy 
vlastnoručně vytvoří cizojazyčný propagační materiál o Přerově při příležitosti Světového dne 
životního prostředí.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 12, 20
Požadovaná částka: 9 000,- Kč (75 % celkových nákladů);

Všechny žádosti předložené v termínu splňují formální náležitosti (podmínky Zásad) pro další 
posuzování. Zároveň STAV konstatoval, že všechny aktivity, na které je požadována dotace, jsou 
v souladu s Místní koncepcí EVVO pro město Přerov na období 2006-2015. STAV s odůvodněním 
doporučil podpořit aktivity s pořadovým číslem 1, 3, 4, 5, 8, 9. Dále připomenul výši vyčleněné 
finanční částky pro poskytnutí tohoto druhu dotací v rámci provozního rozpočtu STAV v roce 2012, 
která činí 100 000,- Kč (celkový objem požadované dotace činí 192 600,- Kč).

RNDr. Machalová informovala členy komise, že aktivita „Brouci a motýli starých sadů 
v Předmostí“ občanského sdružení Predmostenzis bude hrazena přímo z rozpočtu STAV, a to mimo 
prostředky určené pro dotace na aktivity EVVO. Požádala členy komise, aby při svém hodnocení 
tento fakt zohlednili.

Následně komise dohodla postup při posuzování předložených žádostí: Po společné diskuzi 
k jednotlivým aktivitám stanoví každý člen individuálně vlastní pořadí aktivit (1. v pořadí -
nejkvalitnější). Ze součtu dílčích pořadí od jednotlivých členů bude stanoveno konečné pořadí 
aktivit, které bude potvrzeno usnesením komise.

Výsledné pořadí na základě výše uvedeného postupu bylo komisí stanoveno takto:
1. místo: aktivita č. 1 (SVČ Atlas a Bios Přerov)
2. místo: aktivita č. 3 (Gymnázium Jakuba Škody Přerov)
3. místo: aktivita č. 4 (ZŠ Přerov, Trávník 27)
4. místo: aktivita č. 5 (MŠ Přerov, Kouřílkova 2)
5. místo: aktivita č. 8 (Muzeum Komenského v Přerově, p.o.)
6. místo: aktivita č. 9 (ZŠ Přerov, Za mlýnem 1)
7. místo: aktivita č. 10 (Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2)
8. - 9. místo: aktivita č. 2 (Obchodní akademie Přerov)
8. - 9. místo: aktivita č. 6 (Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov)
10. místo: aktivita č. 7 (Predmostenzis p.o.)

Po krátké diskusi bylo komisí jednomyslně přijato usnesení, kterým se navrhuje poskytnutí dotace 
na aktivity č. 1, 3, 4, 5, 8, 9 (1. až 6. v pořadí hodnocení), tj. níže uvedeným žadatelům v uvedené 
výši:

žadatel aktivita výše dotace

Středisko volného času Environmentální vzdělávací programy, 20 200,- Kč
ATLAS a BIOS, Přerov soutěže a akce (69,7 %)

Gymnázium Jakuba Škody, Cyklocity 9 000,- Kč
Přerov (90 %)

Základní škola Přerov, Ekoškola v praxi aneb voda 24 000,- Kč
Trávník 27 v Dešťové zahradě (100 %)

Mateřská škola Přerov Ekohrátky pro děti 6 000,- Kč
Kouřílkova 2 (100 %)

Muzeum Komenského Netopýr 18 000,- Kč
v Přerově, p.o. (27,7 %)
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Základní škola Přerov Významné ekologické dny 22 800,- Kč
Za mlýnem 1 (100 %)

celkem 6 aktivit:           100 000,- Kč

V Přerově dne: 16 dubna 2012

Zapsala: RNDr. Yvona Machalová

   Jiří Šafránek
předseda komise




