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Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na 

podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017" s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2017 na podporu účelu 

uvedeného v tomto programu činí 450 000 Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit navržené usnesení. 

 

Komise životního prostředí Rady města Přerova 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučila svým usnesením ze dne 27.10.2016 

vyhlášení "Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017" (dále jen „Program“) v 

předkládaném znění. 

 

Důvodová zpráva: 

Aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) jsou městem Přerov 

finančně podporovány od r. 2007 v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na podporu aktivit v 

oblasti EVVO, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 94/5/9/2007 ze dne 



16.4.2007. V souladu se zákonem. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů byly tyto zásady poprvé v roce 2016 v plném rozsahu nahrazeny nově 

zpracovaným Programem. Stejně jako v loňském roce i pro rok 2017 se Programem předpokládá 

podpořit: 

  

A. Environmentální projekty částkou 200 000,-- Kč; 

B. Pravidelnou celoroční poradenskou a osvětovou činnost v oblasti tvorby a ochrany životního 

prostředí pro občany města částkou 50 000,-- Kč; 

C. Celoroční provoz registrované záchranné nebo záchytné stanice pro handicapované živočichy na 

území města částkou 200 000,-- Kč. 

  

V Programu pro rok 2017 byla nepatrně upravena kritéria pro hodnocení, jak vyplynulo z doporučení 

hodnotící komise, a upřesněny pokyny pro podávání a administraci žádostí. Spolu s připojením vzoru 

veřejnoprávní smlouvy tak došlo k formálnímu sjednocení s ostatními dotačními programy města. 

  

  

  

Příloha:  
Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu EVVO pro rok 2017  

 

 


