
Pořadové číslo:  29/9 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 12.6.2017 

Návrh pro 29. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 6. 2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 

2017 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017 (Program) poskytnutí dotace a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené 

aktivity v uvedené výši: 

  

Pro účel A Programu: 

  

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7, 

Přerov, IČ 00097969, na projekt Mykokosmos, ve výši 36.100,00 Kč, 

  

 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem Přerov, Žižkova 12, 

IČ: 47184469, na projekt Přírodovědné soutěže a vzdělávání EVVO v BIOS ve školním 

roce 2017/2018, ve výši 22.500,0 Kč, 

 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, se sídlem Přerov, Osmek 47, 

IČ: 63701171, na projekt Vybudování naučné stezky na školní farmě, ve výši 

50.000,00 Kč, 
  

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova 2, 

IČ: 70259925, na projekt Ekovýuka 8 – Naučné stezky, ve výši 6.000,00 Kč, 

  

 Základní škola Přerov, Trávník 27, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Trávník 27, 

IČ: 45180091, na projekt Úpravy a rozšíření vodního biotopu a instalace výukového 

mobiliáře v prostoru certifikované biozahrady ZŠ Přerov, Trávník 27, ve výši 

25.500,00 Kč, 
  



 Základní škola Přerov, U tenisu 4, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, U tenisu 4, 

IČ: 60782358, na projekt Školní zahrada ZŠ U tenisu – oáza hmyzu, ptactva a drobných 

savců, ve výši 11.050,00 Kč, 

  

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Máchova 14, 

IČ: 62350161, na projekt Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26 – U zajíčků, 3. etapa, 

ve výši 18.600,00 Kč, 

  

 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Lešetínská 5, 

IČ: 49558871, na projekt Bosý chodník v MŠ, ve výši 20.000,00 Kč; 

  

Pro účel B Programu: 

  

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 

Přerov, IČ: 00097969, na celoroční provoz Ekoporadny ORNIS, ve výši 50.000,00 Kč; 

  

Pro účel C Programu: 

  

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 

Přerov, IČ: 00097969, na celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov, 

ve výši 200.000,00 Kč; 

  

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou 

Programu. 

 

2. neschvaluje poskytnutí dotace v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017 Obchodní 

akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24, se sídlem 

Přerov 2, Bartošova 24, IČ: 61985996, na projekt Školní soutěž a výukové programy 

s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši 36.000,00 Kč. 

 

3. schvaluje zvýšení celkové částky pro účel A Programu statutárního města Přerova pro 

poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017 

z 200.000,00 Kč na 204.750,00 Kč a současně schvaluje následující úpravu rozpočtu 

a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3792 830 Ekologická 

výchova a 

osvěta 

100,0 - 4,8 95,2 

3792 830 Ekologická 

výchova a 

osvěta (dotace) 

450,0 + 4,8 454,8 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotace, přímé 

podpory a 

grantový program 

22.217,4 + 4,8 22.222,2 

 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právním jednáním dle bodu 1 usnesení včetně 

podpisu veřejnoprávních smluv. 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Komise životního prostředí 

Komise životního prostředí na jednání dne 5.4.2017 doporučila poskytnutí dotace všem subjektům 

uvedeným v bodě 1 návrhu usnesení (viz příloha). 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit navržené usnesení. Žádosti byly 

projednány a dotace navrženy v souladu se schváleným Programem statutárního města Přerova pro 

poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017. 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o 

rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 4.800,00 Kč za účelem dofinancování 

dotačního programu. Budou převedeny uspořené finanční prostředky na environmentální osvětu. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova přijala na své 69. schůzi dne 11.5.2017 usnesení č. 2757/69/10/2017, kterým 

podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit poskytnutí resp. neposkytnutí dotace tak, jak je 

uvedeno v bodech 1 a 2 návrhu na usnesení, a dále schválit zvýšení celkové částky pro účel A 

Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017 včetně úpravy rozpočtu a závazného ukazatele tak, jak je 

uvedeno v bodě 3 návrhu na usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 678/23/9/2016 ze dne 12.12.2016 schválilo Program 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2017 (dále jen Program). Program mj. stanovuje charakter aktivit, na které může být 

dotace poskytnuta, náležitosti a podmínky pro podávání žádostí a kritéria hodnocení žádostí. Celkový 

objem finančních prostředků vyčleněných pro tyto dotace v roce 2017 činí 450.000,00 Kč, přičemž 

pro účel A Programu, environmentální projekty, je vyčleněna částka 200.000,00 Kč, pro účel B, 

pravidelná celoroční poradenská a osvětová činnost v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí pro 

občany města, je vyčleněna částka 50.000,00 Kč a pro účel C, celoroční provoz registrované 

záchranné nebo záchytné stanice pro handicapované živočichy na území města, je vyčleněna částka 

200.000,00 Kč. 

  

Ve stanoveném termínu (28.02.2017) bylo Odboru stavebního úřadu a životního prostředí doručeno 

celkem deset žádostí pro účel A, jedna žádost pro účel B a jedna žádost pro účel C. Všechny žádosti 

odbor předložil k projednání Komisi životního prostředí. Komise žádosti v souladu s Programem 

posoudila a doporučila poskytnutí dotace, jak je uvedeno v návrhu na usnesení (viz příloha č. 1). 

  

Protože se pro účel A schváleného Programu přiznává dotace dle zásady „všechno nebo nic“, navrhuje 

se zároveň rozpočtové opatření k navýšení celkové částky určené pro účel A o 4.750,00 Kč. 

Poslednímu subjektu v hodnocení Komise životního prostředí by v opačném případě dotace nemohla 

být přiznána a zůstalo by tak nevyčerpáno 15.250,00 Kč. K posílení dotačního titulu budou použity 

uspořené prostředky určené na environmentální osvětu v rámci provozního rozpočtu Odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí. 

  

  

Přílohy:  



 Příloha zápisu č. 25 Komise životního prostředí Rady města Přerova ze dne 5.4.2017 - Zápis o 

průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v roce 2017, včetně usnesení 

 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017, včetně vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace 

 

 

 


