Zápis č. 4
z jednání Komise životního prostředí
Rady města Přerova
ze dne 23. dubna 2015

Přítomni:

Nepřítomni:

Ing. Alice Kutálková
Jana Dostálová
Ing. František Hudeček
RNDr. Václav Karabina
Jaroslav Rozek
Ing. Václav Závěšický

Omluveni:
Elena Skoupilová
Ing. Jaroslav Čagánek

RNDr. Josef Chytil, Ph.D.
RNDr. Ludmila Landsmannová
Elena Skoupilová

Hosté:
RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního
úřadu a životního prostředí
RNDr. Yvona Machalová, Odbor stavebního
úřadu a životního prostředí
Organizační pracovník: Ing. Jaroslav Čagánek
omluven

Program:
1.

Zahájení a schválení programu jednání.

2.

Projednání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity EVVO na rok 2015

3.

Návrh OZV o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova

4.

Různé
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Ad1)
Jednání komise řídila předsedkyně komise Ing. Alice Kutálková. Zahájila prohlášením o jeho
řádném svolání a usnášeníschopnosti. Přivítala a představila hosty. Potom nechala schválit program
jednání.
Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0
Ad2)
Projednání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity EVVO na rok 2015
Předsedkyně komise přivítala vedoucího Odboru stavebního úřadu a životního RNDr. Pavla Juliše a
pracovnici oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče téhož odboru RNDr. Yvonu
Machalovou, jimž následně předala slovo. RNDr. Juliš seznámil členy komise se „Zásadami pro
poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ a
s pravidly pro posuzování žádostí. 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 2015“, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. RNDr. Josef Chytil, Ph.D.
oznámil svou možnou podjatost a hlasování se nezúčastnil.
Ad3)
Návrh OZV o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova
K tomuto bodu programu proběhla následující diskuze:
- RNDr. Landsmannová navrhuje v čl. 9 bod 2 ponechat …týž den odpadovou nádobu uklidit
- pí Dostálová – navrhuje přizpůsobit harmonogram svozu odpadu stavu naplněnosti sběrných
nádob
- RNDr. Chytil, Ph.D. – dotaz, lze-li operativně zatelefonovat na TSMPr, s.r.o. v případě, když se
jedná o větší množství odpadu např. z domácnosti (v případě výměny části nábytku apod.)
Členové komise se dohodli na následující úpravě textu OZV (oproti návrhu odboru po
připomínkách právního oddělení):
Článek 9, odst. 1):
Fyzické osoby, které používají odpadovou nádobu na zbytkový komunální odpad nebo biologicky
rozložitelný odpad, pro kterou není zřízeno veřejně přístupné stanoviště, jsou povinny tuto nádobu
umístit před plánovaným svozem komunálního odpadu na veřejné prostranství8 tak, aby byl
umožněn řádný svoz tohoto odpadu, a týž den odpadovou nádobu uklidit.
Článek 9, odst. 2):
Komunální odpad odložený ve smyslu části druhé vyhlášky je zakázáno přebírat.
Na závěr nechala předsedkyně hlasovat o textu navržené vyhlášky, všichni souhlasí po navržených
úpravách
Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0
Ad4)
Různé
-

předsedkyně Komise informovala všechny členy o dalším postupu a jednáních ve věci OZV
Hluk;

-

vedoucí odboru STAV informoval komisi o návrhu „Plánu péče o přírodní památku Na
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Popovickém kopci na období 2015 – 2023“ (zpracovatel Sagittaria). Oznámení o možnosti
seznámení s tímto návrhem dostal Odbor STAV od Olomouckého kraje, plán je v tištěné
podobě k nahlédnutí u RNDr. Ehla, na odd. ochrany životního prostředí a památkové péče
Odboru STAV,
-

členové Komise dostali vyjádření člena komise RNDr. Karabiny ke stavu obnovy
„Knejzlíkových sadů“,

-

Ing. Hudeček upozornil na nadměrný výskyt pampelišky a sedmikrásky – k tomu diskuze o
problematice sečení městských ploch Technickými službami,

-

Ing. Závěšický navrhl, že by bylo vhodné vytipovat plochy, kde by se prováděla seč méně
častěji. Dle sdělení Dr. Juliše TSMPr provádějí seče dle harmonogramu (6 – 8 sečí/rok), např.
v Michalově jsou plochy, které se sečou později a méně často – až odezní jarní aspekt. Je
možné k vysvětlení problematiky přizvat ing. Střelce, resp. zástupce TSMPr,

-

Ing. Hudeček – dotaz na spalovnu, dle RNDr. Juliše není v současné době dotační titul na
vybudování spalovny (KÚOK se soustředí na zpracování návrhu logistické sítě, aktuálně není
vážný zájemce – investor ZEVO).

Příští jednání Komise bude ve čtvrtek 28.5.2015 v 16:00 hod., Bratrská 34, přízemí, dvorní
trakt, dveře D11, Přerov.
V Přerově dne: 23. dubna 2015
Zapsala: RNDr. Yvona Machalová
……………………….

……………………………..

Ing. Jaroslav Čagánek,

Ing. Alice Kutálková, v. r.

organizační pracovník,

předsedkyně komise

vz. RNDr. Yvona Machalová,v. r.
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 2015.
Rozdělovník:
Elektronickou poštou
členové komise +
Rada města Přerova
tajemník MMPr
RNDr. Pavel Juliš
RNDr. Yvona Machalová
V listinné podobě
kancelář primátora – pracoviště pro volené orgány – k archivaci
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Usnesení č. 4 z jednání
Komise životního prostředí
Rady města Přerova
ze dne 23. dubna 2015

Komise životního prostředí

UKŽ/4/1/2015

Dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO v roce 2015

Komise po projednání doporučuje:
1. 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 2014 uvedeným žadatelům na aktivity č. 10, 2, 9, 1, 6, 13, 14, 12, 3, 11 (1. až 10. v
pořadí hodnocení), tj. níže uvedeným žadatelům v uvedené výši:
žadatel

aktivita

výše dotace

Střední průmyslová škola
Ekovýuka 6 - Voda
9 000,- Kč
Přerov, Havlíčkova 2
(75 %)
Základní škola Přerov,
Živý plot je lepší než betonová zeď
9 000,- Kč
Želatovská 8
(100 %)
Mateřská škola Přerov,
Přírodní zahrada MŠ Přerov,
25 800,- Kč
Máchova 14
Sokolská 26 „U zajíčků“- 2. etapa
(100 %)
SVČ ATLAS a BIOS Přerov
Environmentální zájmové vzdělávání
22 350,- Kč
Žižkova 12
v BIOS ve školním roce 2015/2016
(75 %)
Základní škola Přerov,
Trávník 27

Tajemství ukrytá pod stébly trávy

26 500,- Kč
(72,6 %)

Moravský ornitologický spolek,
Bezručova 10, Přerov

Nový výukový program pro školy Budkování a krmítkování

15 300,- Kč
(75 %)

Orkaprojects, z.s.,
Svrčov 1, Lazníky

Výroba a instalace ptačích budek,
krmítka a naučné cedule do veřejných
prostor města

21 150,- Kč
(90 %)

Muzeum Komenského
Táhni, …ale vrať se!
v Přerově, p.o., Horní nám. 7

19 000,- Kč
(5,7 %)

ZŠ Přerov, Svisle 13

Vybudování odborné přírodopisné
29 000,- Kč
učebny
(65,9 %)

MŠ Komenského, Přerov

Zlaté dětské ručičky

29 000,- Kč
(97,26 %)

celkem 10 aktivit:
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206 100,- Kč

2. s odvoláním na bod 13 Zásad o poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty schválení výjimky, a to:
- varianta a) navýšení rozpočtu z 200 000,- Kč na 206 100,- Kč,
- varianta b) ponížení dotace na aktivitu číslo 11 z 29 000,- Kč na 22 900,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0-Nehlasoval/1
UKŽ/4/2/2015

Návrh OZV o systému nakládání s komunálním odpadem na území
města Přerova

Komise po projednání doporučuje:
vydat OZV o systému nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova v předloženém
znění s následujícími úpravami:
Článek 9, odst. 1):
Fyzické osoby, které používají odpadovou nádobu na zbytkový komunální odpad nebo biologicky
rozložitelný odpad, pro kterou není zřízeno veřejně přístupné stanoviště, jsou povinny tuto nádobu
umístit před plánovaným svozem komunálního odpadu na veřejné prostranství8 tak, aby byl
umožněn řádný svoz tohoto odpadu, a týž den odpadovou nádobu uklidit.
Článek 9, odst. 2):
Komunální odpad odložený ve smyslu části druhé vyhlášky je zakázáno přebírat.
Výsledek hlasování: Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

V Přerově dne: 23.04.2015

...……………………..……..
Ing. Jaroslav Čagánek
organizační pracovník
vz. RNDr. Yvona Machalová, v. r.

...……………………..……..
Ing. Alice Kutálková, v. r.
předsedkyně komise
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Usnesení
Komise životního prostředí
Rady města Přerova
ze dne 23. dubna 2015

ve věci poskytnutí dotací na podporu aktivit EVVO v roce 2015
UKŽ/4/1/2015
Komise po projednání doporučuje
3.

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 2014 uvedeným žadatelům na aktivity č. 10, 2, 9, 1, 6, 13, 14, 12, 3, 11 (1. až 10. v
pořadí hodnocení), tj. níže uvedeným žadatelům v uvedené výši:

žadatel

aktivita

výše dotace

Střední průmyslová škola
Přerov, Havlíčkova 2
Základní škola Přerov,
Želatovská 8
Mateřská škola Přerov,
Máchova 14
SVČ ATLAS a BIOS Přerov
Žižkova 12

Ekovýuka 6 - Voda

Základní škola Přerov,
Trávník 27

Tajemství ukrytá pod stébly trávy

26 500,- Kč
(72,6 %)

Moravský ornitologický spolek,
Bezručova 10, Přerov

Nový výukový program pro školy Budkování a krmítkování

15 300,- Kč
(75 %)

Orkaprojects, z.s.,
Svrčov 1, Lazníky

Výroba a instalace ptačích budek,
krmítka a naučné cedule do veřejných
prostor města

21 150,- Kč
(90 %)

Muzeum Komenského
v Přerově, p.o., Horní nám. 7

Táhni, …ale vrať se!

19 000,- Kč
(5,7 %)

ZŠ Přerov, Svisle 13

Vybudování odborné přírodopisné
učebny
Zlaté dětské ručičky

29 000,- Kč
(65,9 %)
29 000,- Kč
(97,26 %)

MŠ Komenského, Přerov

Živý plot je lepší než betonová zeď
Přírodní zahrada MŠ Přerov,
Sokolská 26 „U zajíčků“- 2. etapa
Environmentální zájmové vzdělávání
v BIOS ve školním roce 2015/2016

celkem 10 aktivit:
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9 000,- Kč
(75 %)
9 000,- Kč
(100 %)
25 800,- Kč
(100 %)
22 350,- Kč
(75 %)

206 100,- Kč

4. s odvoláním na bod 13 Zásad o poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty schválení výjimky, a to:
- varianta a) navýšení rozpočtu z 200 000,- Kč na 206 100,- Kč,
- varianta b) ponížení dotace na aktivitu číslo 11 z 29 000,- Kč na 22 900,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0-Nehlasoval/1

V Přerově dne: 23.4.2015

...……………………..……..
Ing. Jaroslav Čagánek
organizační pracovník
vz. RNDr. Yvona Machalová, v. r.

...……………………..……..
Ing. Alice Kutálková, v. r.
předsedkyně komise
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Příloha zápisu č. 4 z jednání Komise životního prostředí Rady města Přerova (dále jen „komise“) ze
dne 23. dubna 2015:

Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit
v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2015
Poté, co předsedající konstatovala, že komise je usnášeníschopná (přítomno 8 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. 2015 celkem 14 žádostí, a to v tomto pořadí:
1. Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, Žižkova 12
Aktivita: „Environmentální zájmové vzdělávání ve školním roce 2015/2016“
Každoroční poskytování environmentálního vzdělávání a výchovy formou přírodovědných
soutěží (celkem cca 900 soutěžících), ekologických kurzů a tematických akcí pro děti, mládež,
žáky a studenty. Jedná se především o pořádání soutěží – zejména prestižní a tradiční dlouholeté
vědomostní soutěže Naší přírodou (již 29. ročník, cca 200 dětí), pravidelných vlastních soutěží
(Namaluj přírodu – soutěž výtvarná, Příroda kolem nás, Chráněná území regionu v proměnách
roku – fotografické soutěže, PET – soutěž chovatelů, O nej mazlíka, 4 rybářské soutěže) a
soutěžních programů při výročních akcích (Den Země, Dětský den v přírodě), dále nabídku
výukových programů EVVO (nabídka 60 programů, účast cca 1500 žáků a studentů) a zajištění
dopravy na poznávací zájezd pro finalisty soutěže Naší přírodou.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12, 20, 21, 25
Požadovaná částka: 22 350,- Kč (75% celkových nákladů);
2. Základní škola Přerov, Želatovská 8
Aktivita: „Živý plot je lepší než betonová zeď“
Výsadba dvou živých plotů u budovy garáže a tělocvičny žáky školy pod odborným vedením a
následná péče o vysazené rostliny. Součástí aktivity je tvorba vzdělávacího materiálu
sestávajícího z učebního textu, pracovních listů a elektronické verze textu pro pedagogy
(poznávání druhů keřů vhodných pro živé ploty, seznámení s teorií péče o tyto dřeviny, apod.).
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 9 000,- Kč (100 % celkových nákladů);
3. Základní škola Přerov, Svisle 13
Aktivita: „Vybudování odborné přírodopisné učebny“
Součástí aktivity je kromě vybavení přírodopisné učebny policemi a skříněmi i realizace
ekoprogramu „Ostrov života“ pro cca 50 dětí z okolních mateřských škol, dále tvorba
seminárních prací žáků 9. ročníku na téma „Přírodní zajímavosti, tvorba a ochrana ŽP v Přerově
a okolí“ s následnou veřejnou prezentací, tvorba pracovních listů a uspořádání besedy na téma
„Ze života včel“ pro 1. stupeň, uspořádání akce „Třídíme, šetříme“ pro žáky v rámci Dne Země,
tvorba herbářů listnatých dřevin žáky 7. ročníků a výstavka prací žáků v odborné učebně.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 29 000,- Kč (65,9% celkových nákladů);

4. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Přerov,
Bartošova 24
Aktivita: „Školní soutěž a výukové programy s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov“
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Uspořádání školní soutěže s tématikou EVVO pro cca 250 žáků z 12 tříd školy spočívající v
tvorbě powerpointových prezentací žáků s tématikou ŽP a tvorbě plakátů k environmentálně
významným dnům. Dále aktivita zahrnuje účast žáků 1. a 2. ročníku školy na 2 výukových
programech („Neviditelná ruka trhu“, „Nebezpečná planeta Země“) a sponzoring Rothschildovy
žirafy v ZOO Zlín (z vlastních zdrojů).
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12
Požadovaná částka: 36 000,- Kč (90 % celkových nákladů);
5. Základní škola Přerov, Za mlýnem 1
Aktivita: „Mezinárodní Den země“
Aktivita zahrnuje osvětu v oblasti environmentální problematiky, uvědomění si otázek např.: „Proč jsou
vyhlášeny různé dny jako významné?“, „Co je cílem těchto dnů?“, apod. Dále aktivita spočívá v
kolektivní činnosti k tématům ochrany vody, ovzduší, živočichů a rostlin, ozonové vrstvy, třídění odpadu
a recyklaci během týdne 20.4. – 24.4. Zahrnuje tvorbu velkoformátových koláží ve výtvarné výchově;
v přírodovědě tvorbu pracovních listů, vycházku; v pracovních činnostech úklid v areálu školy, v okolí
„majáku“ a v NPR Žebračka; v přírodovědném kroužku aktivity spojené s ochranou přírody – vycházka,
založení dlouhodobého pokusu „vliv chemických látek na klíčivost rostlin“ (záznamy žáků o pozorování,
pořizování fotodokumentace, na závěr pokusu prezentace se shrnutím zjištěných závěrů) a výstavu
výtvarných děl v prostorách školy.

Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 12 800,- Kč (100% celkových nákladů);
6. Základní škola Přerov, Trávník 27
Aktivita: „Tajemství ukrytá pod stébly trávy…“
Pokračování dlouhodobého projektu na obnovu pozemku školní zahrady. Aktivita vychází
z analýzy provedené v rámci mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola a řeší
problematiku možného pozitivního vlivu člověka na udržování biodiverzity v přírodě i možný
způsob realizace těchto opatření v městské zástavbě. Součástí aktivity je tvorba metodického
materiálu a terénního výukového programu stejného názvu jako aktivita, písemné a grafické
návrhy žáků na výsadbu suchomilného biotopu a následná realizace výsadby, vybudování
„Ještěrkovníku“, „Motýlích a Škvořích domečků“, tvorba nových listů do Encyklopedie naší
zahrady, výtvarná soutěž žáků „Jak by mohlo vypadat Zelené město v budoucnosti?“ a realizace
projektového dne pro veřejnost i s představením výukového programu a metodického materiálu.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 26 500,- Kč (72,6 % celkových nákladů).
7. KAPPA-HELP, o.s., nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov
Aktivita: „Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a
typech škol na území města“

Cílem aktivity je prostřednictvím externích lektorů zvýšit ekologickou gramotnost, podpořit prevenci a
osvětu EVVO u žáků základních a středních škol i aktivní výchova a přístup k řešení ekologických
problémů. Součástí aktivity je vytvoření speciálního komplexního environmentálního programu včetně
metodik, metodických listů, postupů a pomůcek, propagace veřejných aktivit souvisejících s ochranou
ŽP, příprava konkrétního obsahu vzdělávacích workshopů na jednotlivých školách, realizace minimálně
1 výchovně vzdělávacího programu/tematicky zaměřené vzdělávací interaktivní lekce v každé škole
s důrazem na praktickou zážitkovou formu vzdělávání (je počítáno se 4 vyučovacími hodinami pro
každou lekci a třídu) a v konečné fázi vyhodnocení úspěšnosti aktivity na základě evaluačních dotazníků
od účastníků.

Soulad s MK EVVO: opatření č. 16, 25
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Požadovaná částka: 27 000,- Kč (44,3 % celkových nákladů);
8. Mateřské centrum Sluníčko, zapsaný spolek, Sokolská 26, Přerov
Aktivita: „Environmentální program Mateřského centra Sluníčko v Přerově“
Aktivita zaměřená na děti ve věku 1-7 let a jejich rodiče. Spočívá v realizaci pravidelných
týdenních aktivit formou výukových programů (Skřítek pracovníček, Zdraví kuchtíci),
v realizaci cyklu přednášek na ekologická témata (Ekologická domácnost - čtvrtletně, Zdravotní
gramotnost – 7 seminářů, Obaly na cestách), plánovaných ročních akcí (dětský karneval v sále
Pivovaru Zubr, Den země, Cesta za zvířátky – 2x ročně, Den stromů v parku Michalov) a dále
ve výsadbě bylinkového záhonu na zahradě včetně vytvoření pískoviště a přírodních prolézaček.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 16, 25
Požadovaná částka: 45 000,- Kč (62 % celkových nákladů);
9. Mateřská škola Přerov, Máchova 14
Aktivita: „Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26 „U zajíčků“- 2. etapa“
Cílem aktivity je pokračující přeměna prostředí školní zahrady odloučeného pracoviště mateřské
školy Máchova 14 na ulici Sokolské 26 na učebnu pod širým nebem. Druhá etapa zahrnuje
umístění dřevěného zahradního domečku na nářadí a vybudování přírodní dílny s pracovním
dřevěným ponkem s dětským nářadím k realizaci polytechnické výchovy a k práci s keramickou
hlínou. Součástí aktivity je i vybudování kaskádovité zahradní studánky z přírodního kamene a
dřeva, založení patrového pyramidového záhonu pro jahody, hmyzích domečků, smyslového
chodníčku, bylinkového spirálovitého záhonu a květinového bistra a dále výstavka dětmi
vytvořených keramických artefaktů včetně četby pod širým nebem a ochutnávky plodů ( i pro
kmenovou MŠ a děti z MŠ Předmostí).
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 25 800,- Kč (100 % celkových nákladů);
10. Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
Aktivita: „Ekovýuka 6 – Voda“
V rámci aktivity proběhne celoškolní čtyřkolová EKOsoutěž pro všechny studenty školy
(jednotlivá kola: Voda, Vodní ekosystémy, Voda – zdroj energie, Zdroje vody v Olomouckém
kraji). Součástí aktivity je vytvoření sbírky minimálně 20 vzorků vody z přírodních zdrojů,
provedení analýzy jednotlivých vzorků včetně popisu, GPS místa odběru a zanesení do mapy.
Dále aktivita zahrnuje uspořádání minimálně 4 jednodenních exkurzí spojených se sběrem
vzorků vody. Pro úspěšné řešitele soutěže bude uspořádán jednodenní tematický zájezd na
zajímavou přírodní lokalitu.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12, 20
Požadovaná částka: 9 000,- Kč (75 % celkových nákladů);
11. Mateřská škola Přerov, Komenského 25
Aktivita: „Zlaté dětské ručičky“
Cílem aktivity je prohloubení zážitkové výuky propojené informacemi, podpora inspirativní a
kreativní činnosti dětí a jejich vztahu k přírodě. Součástí aktivity je vybavení školní zahrady
kruhovým dřevěným posezením a instalace konstrukčních bloků stimulujících rozvoj
hmatového, prostorového a vizuálního vnímání dětí při společných hrách. Bude uspořádán Den
země, soutěžní dopoledne „Ukaž, co dovedeš“, zahradní slavnost, vysazeny květiny a dřeviny a
během celého roku budou realizovány výukové programy (Šikovné ručičky, Co dovede slunce a
deštík, Tiše děti stromy spí, Vánoční stromeček pro zvířátka, Barevný sníh, Co dovedou moje
ruce, Zelené ručičky).
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 29 000,- Kč (97,26 % celkových nákladů);
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12. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7
Aktivita: „Táhni,…ale vrať se!“
Aktivita spočívá v přípravě a realizaci výstavy „Táhni, …ale vrať se!“ na téma ptačí migrace, součástí je i
seznámení s ornitologicky zajímavými lokalitami v blízkém okolí a na Moravě, pro odlehčení poměrně
složitého tématu obsahuje i hravé aktivity pro děti i dospělé. Dále aktivita zahrnuje vytvoření
výukového programu, tisk plakátů o ptačí migraci, tvorbu pracovních listů, samolepek (příp. magnetek)
jako odměn pro účastníky programu, realizaci tradiční „Zahradní slavnosti“ věnované tématu výstavy
(součástí je koncert živé alternativní hudby, divadelní vystoupení pro děti, soutěže, propagace
Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata – ukázky živých zvířat) a uspořádání 2 přednášek pro
veřejnost (o kroužkování ptáků, o ochraně ptáků při tahu). Partnerství Ministerstva ŽP, Masarykovy
univerzity Brno, České společnosti ornitologické a Kroužkovací stanice při Národním muzeu v Praze.

Soulad s MK EVVO: opatření č. 20, 21, 23, 25
Požadovaná částka: 19 000,- Kč (5,7 % celkových nákladů);
13. Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka České
ornitologické, o.s., Bezručova 10, Přerov
Aktivita: „Nový výukový program pro školy – Budkování a krmítkování“

společnosti

Aktivita spočívá v připravení výukového programu pro základní a střední školy zaměřeného na znalost
výuky v oblasti praktické ochrany přírody a na rozvoj manuálních dovedností a technického myšlení
dětí, který seznamuje s výrobou a vyvěšováním budek pro různé živočichy (ptáky, netopýry, veverky) a
bude nabízen přímo ve školách, čímž bude posílena realizace aktivních ochranářských opatření na
vlastních pozemcích. Jedná se o 1 – 2 hodinové přednášky, kdy budou žáci hravou formou seznámeni
s různými typy budek, biologií jejich obyvatel a základními pravidly pro jejich vyvěšování a údržbu.
Součástí aktivity je výroba 7 ks skládacích budek pro sýkorky, špačky, rehky, rorýse, šoupálky, vrabce a
netopýry, pořízení ultrazvukového detektoru k demonstraci poznávání netopýrů podle echolokačních
hlasů, uspořádání 1 semináře pro pedagogy a 10 úvodních přednášek pro školy, v přípravě a tisku 500
ks letáků o ptačích budkách. Partnerství Ornitologické stanice Přerov, České společnosti ornitologické,
České společnosti pro ochranu netopýrů, Centra pro popularizaci vědy a výzkumu, Přírodovědecké
fakulty UP Olomouc.

Soulad s MK EVVO: opatření č. 16, 25
Požadovaná částka: 15 300,- Kč (90 % celkových nákladů);
14. Orkaprojects, zapsaná společnost, Svrčov 1, Lazníky
Aktivita: „Výroba a instalace ptačích budek, krmítka a naučné cedule do veřejných
prostor města Přerova“

Cílem aktivity je zvýšení zájmu veřejnosti o život ptactva – význam vyvěšování budek v zahradách
v biologické ochraně rostlin a snížení nutnosti používání chemických přípravků a v zatraktivnění lokality
zahrádkářské kolonii u velké laguny díky veřejně přístupnému krmítku pro ptáky. Aktivita spočívá v
seznámení veřejnosti s ptačími budkami typu rehkovník – výroba a instalace 30 ks těchto budek
v oblasti zahrádek u velké laguny v Přerově (spolupráce s Ornitologickou stanicí při údržbě a pravidelné
kontrole budek), dále ve výrobě a instalaci veřejného dvoupatrového krmítka a v poskytování informací
o projektu prostřednictvím Ornis a webu společnosti.

Soulad s MK EVVO: opatření č. 16, 20
Požadovaná částka: 21 150,- Kč (90 % 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 doporučil
podpořit aktivity s pořadovým číslem 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,10, 11, 12, 13,14 a nedoporučil podpořit
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aktivity s pořadovým číslem 4 a 8 z důvodu nepřiměřeně
podporu určenou víceméně na pravidelnou celoroční činnost
projektu. Dále připomenul výši vyčleněné finanční částky
v rámci provozního rozpočtu STAV v roce 2015, která
požadované dotace činí 326 900,- Kč).

vysokého finančního požadavku na
bez výrazného vlastního originálního
pro poskytnutí tohoto druhu dotací
činí 200 000,- Kč (celkový objem

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. RNDr. Josef Chytil, Ph.D. oznámil svou možnou
podjatost a hlasování se nezúčastnil.

Výsledné pořadí na základě výše uvedeného postupu bylo komisí stanoveno takto:
1. místo: aktivita č. 10 (Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2)
2. místo: aktivita č. 2 (ZŠ Přerov, Želatovská 8)
3. místo: aktivita č. 9 (MŠ Přerov, Máchova 14)
4.-5. místo: aktivita č. 1 (SVČ Atlas a Bios Přerov)
4.-5. místo: aktivita č. 6 (ZŠ Přerov, Trávník 27)
6. místo: aktivita č. 13 (Moravský ornitologický spolek)
7. místo: aktivita č. 14 (Orkaprojects Svrčov)
8. místo: aktivita č. 12 (Muzeum Komenského v Přerově, p.o.)
9. místo: aktivita č. 3 ZŠ Přerov, Svisle 13)
10. místo: aktivita č. 11 (MŠ Přerov, Komenského 25)
11. místo: aktivita č. 7 (KAPPA-HELP o.s.)
12. místo: aktivita č. 5 (ZŠ Přerov, Za mlýnem 1)
13.-14. místo: aktivita č. 8 (Mateřské centrum Sluníčko)
13.-14. místo: aktivita č. 4 (Obchodní akademie Přerov)
Komise hlasovala a po krátké diskusi bylo komisí jednomyslně přijato usnesení, kterým se navrhuje
poskytnutí dotace na aktivity č. 10, 2, 9, 1, 6, 13, 14, 12, 3, 11 (1. až 10. v pořadí hodnocení), tj.
níže uvedeným žadatelům v uvedené výši:

žadatel
Střední průmyslová škola
Přerov, Havlíčkova 2

aktivita

výše dotace

Ekovýuka 6 - Voda

9 000,- Kč
(75 %)

Základní škola Přerov,
Želatovská 8

Živý plot je lepší než betonová zeď

Mateřská škola Přerov,

Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26,
12

9 000,- Kč
(100 %)
25 800,- Kč

Máchova 14

„U zajíčků“- 2. etapa

(100 %)

SVČ ATLAS a BIOS Přerov
Žižkova 12, Přerov

Environmentální zájmové vzdělávání
v BIOS ve školním roce 2015/2016

22 350,- Kč
(75 %)

Základní škola Přerov,
Trávník 27

Tajemství ukrytá pod stébly trávy

26 500,- Kč
(72,6 %)

Moravský ornitologický spolek,
Bezručova 10, Přerov

Nový výukový program pro školy Budkování a krmítkování

Orkaprojects, z.s.,
Svrčov 1, Lazníky

Výroba a instalace ptačích budek, krmítka
a naučné cedule do veřejných prostor města

Muzeum Komenského v Přerově, Táhni, …ale vrať se!
p.o., Horní nám. 7, Přerov

15 300,- Kč
(75 %)
21 150,- Kč
(90 %)

19 000,- Kč
(5,7 %)

ZŠ Přerov, Svisle 13

Vybudování odborné přírodopisné učebny
(65,9 %)

MŠ Komenského, Přerov

Zlaté dětské ručičky

29 000,- Kč

29 000,- Kč
(97,26 %)

celkem 10 aktivit:

206 100,- Kč

Výsledek hlasování: Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0-Nehlasoval/1

Vzhledem k částce, která je k dispozici (200 000,- Kč) komise po diskuzi přijala usnesení, kterým
doporučuje s odvoláním na bod 13 Zásad o poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty schválení výjimky, a to:
- varianta a) navýšení rozpočtu z 200 000,- Kč na 206 100,- Kč,
- varianta b) ponížení dotace na aktivitu číslo 11 z 29 000,- Kč na 22 900,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0-Nehlasoval/1

V Přerově dne: 23. dubna 2015
Zapsala: RNDr. Yvona Machalová, v. r.
Ing. Alice Kutálková, v. r.
předsedkyně komise
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