
Usnesení č. 25. jednání 

Komise životního prostředí 

Rady města Přerova  

ze dne 5. dubna 2017 

Komise životního prostředí 

 

UKŽ/25/1/2017                         poskytnutí dotací na podporu projektů EVVO v roce 2017 

Komise po projednání doporučuje: 

poskytnutí dotace pro účel „A. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací 

na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017“ 

uvedeným žadatelům na aktivity č. 8, 1, 5, 6, 4, 2, 7, 10, 9 (1. až 9. v pořadí hodnocení) v 

uvedené výši: 

žadatel     projekt      výše dotace 

Muzeum Komenského    Mykokosmos     36 100,- Kč 

v Přerově, p.o.           (13 %) 

SVČ ATLAS a BIOS Přerov  Přírodovědné soutěže a vzdělávání  22 500,- Kč 

Žižkova 12     EVVO v BIOS ve školním roce   (75 %) 

      2017/2018 

Střední škola zemědělská, Přerov Vybudování naučné stezky na školní  50 000,- Kč 

Osmek 47     farmě       (50 %) 

Střední průmyslová škola, Přerov Ekovýuka 8 – Naučné stezky   6 000,- Kč 

Havlíčkova 2           (80 %) 

Základní škola Přerov,   Úpravy a rozšíření vodního biotopu 25 500,- Kč 

Trávník 27     a instalace výukového mobiliáře   (85 %) 

      v prostoru certifikované biozahrady  

      ZŠ Přerov, Trávník 27 

Základní škola Přerov,   Školní zahrada ZŠ U tenisu – oáza  11 050,- Kč 

U tenisu 4     hmyzu, ptactva a drobných savců  (100 %) 

Muzeum Komenského    Zahradní slavnost    15 000,- Kč 

v Přerově, p.o.           (13 %) 

Mateřská škola Přerov   Přírodní zahrada MŠ Přerov,   18 600,- Kč 

Máchova 14    Sokolská 26 „U zajíčků“ – 3. etapa  (100 %) 

Mateřská škola Přerov   Bosý chodník v MŠ    20 000,- Kč 

Lešetínská 5           (87 %) 

      celkem 9 projektů:    204 750,- Kč 

Výsledek hlasování:                                                                        Pro/6 - Proti/0 - Zdržel se/0 

 

 

 



 

UKŽ/25/2/2017     poskytnutí dotace na podporu pravidelné celoroční poradenské 

a osvětové činnosti v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí 

pro občany města v roce 2017 

Komise po projednání doporučuje  

poskytnutí dotace pro účel „B. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací 

na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017“ Muzeu 

Komenského v Přerově, p. o., ve výši 50.000,- Kč na Ekoporadnu ORNIS. 

Výsledek hlasování:         Pro/6- Proti/0- Zdržel se/0 

 

UKŽ/25/3/2017 poskytnutí dotace na podporu celoročního provozu registrované 

záchranné nebo záchytné stanice pro handicapované živočichy 

na území města v roce 2017 

Komise po projednání doporučuje 

poskytnutí dotace pro účel „C. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací 

na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2017“ Muzeu 

Komenského v Přerově, p. o. ve výši 200.000,- Kč na celoroční provoz Záchranné stanice 

pro živočichy ORNIS, Přerov. 

Výsledek hlasování:         Pro/6 - Proti/0- Zdržel se/0 

 

 

 

V Přerově dne: 05.04.2017 

 

………………………..                                                                          ……………………... 

 Ing. Jaroslav Čagánek           Ing. Alice Kutálková  

 organizační pracovník                          předsedkyně komise 

 


