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Název materiálu:

Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s níže uvedenými žadateli na 
uvedené aktivity v uvedené výši:

Základní škola, Přerov, Trávník 27, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I–Město, 
Trávník 27, IČ: 45180091, na aktivitu „Zelené střešní terasy a Vodní svět ve školní 
zahradě“, ve výši 28.000,- Kč,
Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, Žižkova 
12, IČ: 47184469, na aktivitu „Environmentální vzdělávání v BIOS ve školním roce 
2014/2015“, ve výši 22.940,- Kč,
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní 
náměstí č. 7, 750 11 Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Pod kloboukem–nový 
program ORNIS pro školy“, ve výši 12.000,- Kč,
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 
č. 7, 750 11 Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Atlas ptáků neobyčejných–výstava a 
doprovodný program“, ve výši 10.000,- Kč,
Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 751 52 Přerov, 
Havlíčkova 2, IČ: 70259925, na aktivitu „Ekovýuka 5–Půda“, ve výši 9.000,- Kč,
Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem 750 02 Přerov I–Město, Máchova 



14, IČ: 62350161, na aktivitu „Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26–U zajíčků“, 
ve výši 19.875,- Kč,
Základní škola Přerov, Želatovská 8, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov I–Město, 
Želatovská 8, IČ: 49558862, na aktivitu „Barvy roku“, ve výši 21.145,- Kč,
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem 751 52 Přerov, 
Komenského 29, IČ: 00842966, na aktivitu „CYKLOCITY“, ve výši 13.500,- Kč,
J*** V***, ***, 751 24 Přerov II–Předmostí, na aktivitu „Kresby (přízemí domu)–
doba Lovci mamutů“, ve výši 3.000,- Kč,
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1971, Jaselská 1 v Přerově, se sídlem
750 00 Přerov, Přerov I–Město, Jaselská 1971/1, IČ: 25890123, na aktivitu 
„Komunitní vytvoření štěrkem mulčované předzahrádky včetně informací o 
druhovosti“, ve výši 32.380,- Kč,
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov,
Bartošova 24, se sídlem 750 11 Přerov, Bartošova 24, IČ: 61985996, na aktivitu 
„Školní soutěž a výukové programy pro žáky OA Přerov“ ve výši 26.000,- Kč.

2. neschvaluje poskytnutí dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v 
uvedené výši:

Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, se sídlem 750 02 Přerov, 
Šířava 7, IČ: 60609460, na aktivitu „Co se děje s komunálním odpadem?“, ve výši 
29.700,- Kč,
Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8, se sídlem 750 02 Přerov, Kouřílkova 
8, IČ: 60609460, na aktivitu „Dáváme učení zelenou a autům červenou“, ve výši 
25.000,- Kč,
Občanská společnost DSi, o.s., se sídlem Beňov 75, 750 02 p. Přerov, IČ: 27001041, 
na aktivitu „Svět skřítků Ňufíka a Impříka“, ve výši 19.000,- Kč,
AJORODINKA, o.p.s., se sídlem Horní náměstí 18/18, Přerov I–Město, 750 02 
Přerov, IČ: 02590425, na aktivitu „Interaktivní EKOdivadlo“, ve výši 25.000,- Kč,
o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I–Město, 
750 02 Přerov, IČ: 66743192, na aktivitu „Environmentální vzdělávání pedagogů 
působících na školách na území města“ ve výši 62.000,- Kč,
o.s. KAPPA-HELP, se sídlem nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I–Město, 
IČ: 66743192, na aktivitu Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na 
všech stupních a typech škol na území města“, ve výši 70.000,- Kč.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

doporučuje schválit navržené usnesení. Žádosti byly projednány a dotace navrženy v souladu 
s platným zněním vnitřního předpisu č.12/07 a schváleným rozpočtem. Návrhy smluv jsou 
zpracovány dle aktualizovaných vzorů smluv pro poskytování dotací.

Komise životního prostředí

na jednání dne 28. 4. 2014 doporučila poskytnutí dotace všem subjektům uvedeným v bodě 1 
návrhu usnesení (viz příloha č. 1).

Rada města Přerova



přijala na své 65. schůzi dne 29. 5. 2013 usnesení č. 3435/91/9/2014, kterým podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit navržené usnesení.

Důvodová zpráva:

V dubnu 2007 schválilo Zastupitelstvo města Přerova v souladu s Místní koncepcí 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro město Přerov na období 2006–
2015 zásady pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti EVVO, kterými se mj. 
stanovuje charakter aktivit, na které může být dotace poskytnuta, náležitosti a podmínky pro 
podávání žádostí a kritéria hodnocení žádostí. Termín k podávání žádostí byl stanoven na 
31.března roku, ve kterém je poskytnutí dotace požadováno.
Ve stanoveném termínu bylo v roce 2014 Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 
doručeno celkem sedmnáct žádostí, které odbor předložil k projednání Komisi životního 
prostředí. Komise dohodnutým postupem (viz příloha č. 1), v souladu s platným zněním 
vnitřního předpisu č. 12/07, kterým se upravuje postup při vyřizování žádostí o poskytnutí 
dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO, stanovila pořadí žádostí (aktivit) a doporučila, s 
ohledem na celkovou výši schválených finančních prostředků pro tento účel v r. 2014 (oproti 
schváleným Zásadám byla celková částka snížena z 300.000,- Kč na 200.000,- Kč), 
poskytnutí dotace žadatelům, kteří se umístili na 1. až 11. místě.

Přílohy:

1. Příloha zápisu č. 31 z jednání Komise životního prostředí Rady města Přerova ze dne 28. 
4. 2014 – Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit v 
oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2014

2. Zásady pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty


