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Zápis č. 22

z jednání Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 15. dubna 2013

Přítomni: Nepřítomni:

Jana Dostálová Ing. Martin Kolařík

Ing. František Hudeček

Jana Krafková

Ing. Milan Páral Omluveni:

Jiří Šafránek Libor Okáč

Mgr. Jaroslav Zámečník Ing. Zdeněk Kazílek

Hosté: 

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 2013.

3. Různé.

Zápis:

Ad1) 

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

Pro/5-Proti/0-Zdržel se/0



2

Ad2) Dotace EVVO

Předseda komise předal slovo RNDr. Machalové.

Na jednání komise se dostavil Ing. Hudeček.

RNDr. Machalová 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 2013“, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Ad3) Různé

- Ing. Hudeček navrhl, konat jednání komise v termínech mimo jednání zastupitelstva, což 
bude zohledněno.

- Ing. Čagánek s předsedou informovali o povinnosti podat návrh na odvolání Ing. Kolaříka 
z KŽP pro jeho častou neúčast na jednání, kterou však avizoval dopředu včetně informace o 
tom, že sám podá návrh na svou rezignaci.

- Předseda komise upozornil, že následující sobotu, tj. 20.4.2013 je den otevřených dveří 
„Pojďte dál… i dnes máme otevřeno“ organizací města a v rámci tohoto programu je možno 
individuálně navštívit i skládku komunálního odpadu provozovanou TSMP. Podrobné 
informace jsou dostupné na webu města.

Další jednání komise bude v pondělí dne 13.5.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti 
„životního prostředí“, Bratrská 34, přízemí, dvorní trakt, dveře D11,  Přerov.

V Přerově dne: 15. dubna 2013

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 2013.“
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Rozdělovník:

Elektronickou poštou

členové komise  +

Rada města Přerova

Ing. Jiří Bakalík, tajemník MMPr

vedoucí odborů MMPr

Ing. Richard Šlechta, zastupitel

RNDr. Yvona Machalová

V listinné podobě

kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci

Ad.a

Příloha zápisu č. 22 z jednání Komise životního prostředí Rady města Přerova (dále jen „komise“) 
ze dne 15. dubna 2013:

Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit 
v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2013

Poté, co předsedající konstatoval, že komise je usnášeníschopná (přítomno 5 členů komise, 
následně po příchodu Ing. Hudečka 6) a po schválení programu jednání komise RNDr. Machalová
předložila komisi doručené žádosti a sdělila stanovisko Odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí (dále jen „STAV“):

STAV obdržel ve stanovené lhůtě do 31.3.2013 celkem 9 žádostí, a to v tomto pořadí:

1. Český svaz ochránců přírody 74/03, občanské sdružení, Lipník nad Bečvou, Svat. Čecha 
713/32 
Aktivita: „Barevná publikace Příroda Pobečví“
Vydání celobarevné publikace v rozsahu 160 stran o zajímavostech a vzácnostech živé i neživé 
přírody v okolí řeky Bečvy. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na geologii, geomorfologii, 
minerální prameny, rostliny, houby, korýše, hmyz, mlže, obojživelníky, ryby, hady, ptáky a 
savce vyskytující se na území Pobečví a to včetně historického přehledu daného území. Jedná se 
o populárně naučnou publikaci s bohatou fotografickou přílohou, kterou lze využít i při výuce 
regionálního zeměpisu a přírodopisu.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 20, 
Požadovaná částka: 45 000,- Kč (18 % celkových nákladů);

2. Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, Žižkova 12
Aktivita: „Environmentální výchovné a vzdělávací aktivity v BIOS“
Nákup učebních pomůcek a odborných tiskovin, odměn pro soutěžící a poznávacího zájezdu pro 
finalisty pořádaných přírodovědných soutěží – zejména prestižní dlouholeté vědomostní soutěže 
Naší přírodou (již 27. ročník, loňského ročníku se zúčastnilo 205 dětí z cca 20 místních a 
regionálních škol ve věku 10-14 let), dále pravidelných vlastních soutěží (Namaluj přírodu -
soutěž výtvarná, Příroda kolem nás, Chráněná území regionu v proměnách roku – fotografické 
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soutěže, PET - soutěž chovatelů, O nej mazlíka, rybářské soutěže, a výročních (Den Země, 
Dětský den v přírodě), dále zajištění výukových programů EVVO (nabídka pro školní rok 
2012/2013 obsahuje celkem 60 výukových programů, účast cca 2000 žáků a studentů).
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12, 20, 21,
Požadovaná částka: 21 900,- Kč (73% celkových nákladů);

3. Základní škola Přerov, Za mlýnem 1
Aktivita: „Parková úprava s informační vitrínou“
Zkvalitnění a zkrášlení okolí školy před hlavním vstupem do budovy formou ozelenění a 
umístění parkových laviček. Pořízení informační vitríny v prostoru hlavního vchodu, která bude 
sloužit k poskytování informací o aktivitách školy v environmentální oblasti, o probíhajících 
ekologických a osvětových akcích apod., a to nejen pro žáky školy, ale i pro veřejnost.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12, 
Požadovaná částka: 16 000,- Kč (100 % celkových nákladů);

4. 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);

5. Základní škola Přerov, Želatovská 8
Aktivita: „Zahrada všemi smysly“
Rekultivace části pozemku školní zahrady na výchovně vzdělávací zahrádku plodů a vůní, 
výsadba bylinek a ovocných keřů, výroba keramických popisek k rostlinám a nádob na 
pěstování samotnými žáky v rámci keramického kroužku a hodin výtvarné výchovy. Součástí 
aktivity jsou i environmentální akce školy a zajištění exkurzí pro děti z mateřských škol.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12,
Požadovaná částka: 13 800,- Kč (100 % celkových nákladů);

6. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7
Aktivita: „VE MĚSTĚ TO ŽIJE! – výstava a doprovodný program“
Příprava a realizace výstavy, která přibližuje problematiku urbanizace a s ní spojené problémy 
živočichů, konkrétní možnosti jejich ochrany, projekt „Pod jednou střechou“, zelené zahrady, 
green design. Bude otevřena nová část venkovní expozice zaměřené na rorýse a netopýry. 
K výstavě je připojen bohatý doprovodný program – výukový program, vycházka pro veřejnost, 
zahradní slavnost pro rodiny, koncert a fotografická přehlídka. Hlavním cílem je zvýšit celkové 
povědomí o problematice, upozornit na možnosti řešení a vyprovokovat větší pozornost lidí ke 
svému bezprostřednímu okolí. Reálně odhadovaná celková návštěvnost cca 3 500 návštěvníků a 
účastníků. 
Soulad s MK EVVO: opatření č. 13, 20, 21, 23,
Požadovaná částka: 30 000,- Kč (23 % celkových nákladů);

7. Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
Aktivita: „Ekovýuka 4 – zdroje energie“
V rámci projektu proběhne celoškolní projektová soutěž ekologických projektů s prezentacemi 
studentských prací na téma Zdroje energie, čtyřkolová EKOsoutěž pro všechny studenty školy 
(jednotlivá kola: Biomy, Základní podmínky života, Ochrana přírody, Přírodní lokality 
Olomouckého kraje). Uspořádání minimálně 2 jednodenních exkurzí pro žáky 1.-3. ročníku na 
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vodní, větrnou nebo jadernou elektrárnu. Pro úspěšné řešitele soutěže bude uspořádán 
jednodenní tematický zájezd na lokalitu v Olomouckém kraji. 
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 12, 20,
Požadovaná částka: 9 000,- Kč (75 % celkových nákladů);

8. Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava Denisova 3
Aktivita: „Má třídění odpadu smysl?“
Aktivita zaměřená na popularizaci třídění odpadu mezi žáky a studenty MŠ, ZŠ a SŠ, vyvrácení 
nejčastějších mýtů o třídění a vysvětlení smyslu této činnosti. Tvorba výukového programu pro 
mateřské školy o délce cca 1 hodiny, omalovánek pro děti, vydání sborníku studentských prací 
(autorských pohádek studentů) na téma sběrné suroviny a černé skládky v tištěné i elektronické 
podobě. Celá realizace projektu bude zaznamenána formou fotoknihy.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12, 19,
Požadovaná částka: 20 700,- Kč (90 % celkových nákladů);

9. Základní škola Přerov, Trávník 27
Aktivita: „Mikrosvět živočichů a rostlin v městské zástavbě“
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 nedostatečné ozelenění nových parterových úprav před ZŠ. 
Součástí aktivity je výsadba Slunečního záhonu k pěstování suchomilných rostlin a vytvoření 
hmyzích hotelů a umístění budek pro hnízdění ptactva na školní zahradě. Projekt směřuje 
k podání žádosti o certifikaci školní zahrady na Přírodní zahradu – vzorový biotop. Využití 
školní zahrady k výukovým i mimoškolním organizovaným aktivitám.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12,
Požadovaná částka: 22 000,- Kč (100 % celkových nákladů).

Všechny žádosti předložené v termínu splňují formální náležitosti (podmínky Zásad) pro další 
posuzování. Zároveň Odbor 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, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Dále připomenul 
výši vyčleněné finanční částky pro poskytnutí tohoto druhu dotací v rámci provozního rozpočtu 
STAV v roce 2013, která činí 150 000,- Kč (celkový objem požadované dotace činí 204 400,- Kč).

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 (ČSOP Lipník nad Bečvou))

2. místo: aktivita č. 2 (SVČ Atlas a Bios Přerov)

3. místo: aktivita č. 5 (ZŠ Přerov, Želatovská 8)

4. místo: aktivita č. 9 (ZŠ Přerov, Trávník 27)

5. místo: aktivita č. 7 (Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2)

6. místo: aktivita č. 3 (ZŠ Přerov, Za mlýnem 1)

7. místo: aktivita č. 8 (Střední škola gastronomie a služeb Přerov)
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8. místo: aktivita č. 6 (Muzeum Komenského v Přerově, p.o.)

9. místo: aktivita č. 4 (Obchodní akademie Přerov)

Po krátké diskusi bylo komisí přijato usnesení, kterým se navrhuje poskytnutí dotace na aktivity č. 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 (1. až 7. v pořadí hodnocení), tj. níže uvedeným žadatelům v uvedené výši:

žadatel aktivita výše dotace

ČSOP, o.s. Lipník n. Bečvou, Barevná publikace Příroda Pobečví 45 000,- Kč
Svat. Čecha 713/32 (18 %)

SVČ ATLAS a BIOS Přerov,Environmentální výchovné a vzdělávací 21 900,- Kč
Žižkova 12 aktivity v BIOS (73 %)

Základní škola Přerov, Parková úprava s informační vitrínou 16 000,- Kč
Za mlýnem 1 (100 %)

Základní škola Přerov, Zahrada všemi smysly 13 800,- Kč
Želatovská 8 (100 %)

Střední průmyslová škola Ekovýuka 4 – zdroje energie 9 000,- Kč
Přerov, Havlíčkova 2 (75 %)

Střední škola gastronomie Má třídění odpadu smysl? 20 700,- Kč
a služeb Přerov, Šířava7 (90 %)

Základní škola Přerov, Mikrosvět živočichů a rostlin 22 000,- Kč
Trávník 27 v městské zástavbě (100 %)

celkem 7 aktivit:           148 400,- Kč

V Přerově dne: 15. dubna 2013

Zapsala: RNDr. Yvona Machalová

   Jiří Šafránek
předseda komise
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Usnesení č. 22 jednání

Komise životního prostředí

Rady města Přerova

ze dne 15. dubna 2013

Komise životního prostředí

UKŽ/22/1/2013                                       poskytnutí dotací na podporu aktivit EVVO v roce 2013

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 2013 uvedeným žadatelům na aktivity č. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 (1. až 7. v pořadí 
hodnocení), tj. níže uvedeným žadatelům v uvedené výši:

žadatel aktivita výše dotace

ČSOP, o.s., Lipník n. B. Barevná publikace „Příroda Pobečví“ 45 000,- Kč
Svat. Čecha 713/32 (18 %)

SVČ ATLAS a BIOS Environmentální výchovné a 21 900,- Kč
Přerov, Žižkova 12 vzdělávací aktivity v BIOS (73 %)

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 Parková úprava s informační vitrínou 16 000,- Kč
(100 %)

ZŠ Přerov, Želatovská 8 Zahrada všemi smysly 13 800,- Kč
(100 %)

Střední průmyslová škola Ekovýuka 4 – zdroje energie 9 000,- Kč
Přerov, Havlíčkova 2 (75 %)

Střední škola gastronomie Má třídění odpadu smysl? 20 700,- Kč
a služeb Přerov, Šířava 7 (90 %)

ZŠ Přerov, Trávník 27 Mikrosvět živočichů a rostlin 22 000,- Kč
v městské zástavbě (100 %)

celkem 7 aktivit:          148 400,- Kč

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/1

V Přerově dne:  15.4.2013
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...……………………..……..                                                             ...……………………..……..
     Ing. Jaroslav Čagánek                  Jiří Šafránek
     organizační pracovník               předseda komise


