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Příloha zápisu č. 34 z jednání Komise životního prostředí Rady města Přerova (dále jen 

komise) ze dne 8. března 2018: 

Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2018. 

Poté, co předsedající konstatovala, že komise je usnášeníschopná (přítomno 7 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 celkem 9 žádostí o poskytnutí dotace na účel A, 1 žádost na účel B, 1 žádost 

na účel C a 1 žádost na účel D dle schváleného Programu statutárního města Přerova pro 

poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2018 

(dále jen Program) a to v tomto pořadí: 

Účel A:  

1. Základní škola J.A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 

Projekt: „Dny s EVVákem v Předmostí“  

Projekt zahrnuje zpracování a realizaci 4 environmentálně zaměřených výchovně 

vzdělávacích programů (Hřbitov odpadků, Arboretum, Voda, Půda) pro děti z mateřských 

škol na území města Přerova, a to včetně materiálního zajištění. Vzdělávání je v rámci 

projektu rozloženo do čtyř tematicky zaměřených projektových dní během jednoho 

školního roku (Den Země, Ukliďme svět, Den stromů, Den biologické rozmanitosti). Do 

vlastní realizace budou zapojeni žáci 8. a 9. ročníku základní školy, kteří budou 

nejmenším dětem předávat informace a rady jak se chovat k životnímu prostředí, a to 

z pozice starších a zkušenějších. Dojde tak nejen k vzdělávání nejmenších, ale i 

k prohlubování a upevňování ekologického povědomí starších. Pro přímý kontakt dětí 

s přírodou bude prioritně využíván terén školního arboreta a školní zahrady. Pro realizaci 

projektu bude pořízena meteorologická stanice, lupy, polaroid, laminovačka, 20 ks 

informačních tabulí a materiál na pocitový chodník. Výstupem ze čtyř výukových 

programů bude vybudovaný hřbitov odpadků, pocitový chodník, maskot EVVák, 

omalovánky pro děti z mateřských škol (2000 ks), metodické materiály a plakáty (25 ks).  

Požadovaná částka: 40 000,- Kč (90 % celkových nákladů); 

2. Základní škola Přerov, U tenisu 4 

Projekt: „Školní meteostanice s fenologickým keřovým kalendářem ZŠ U tenisu“ 

Projekt pokračuje v úpravách školní zahrady ZŠ U tenisu a zahrnuje instalaci 

Stevensonovy malé meteorologické budky s 5 měřicími přístroji, výsadbu 10 ks keřů 

kvetoucích v různých měsících, vytvoření pracovního listu pro žáky, a to s cílem 

celoročního pozorování fenofáze kvetení a zjišťování meteorologických údajů. 

Požadovaná částka: 15 000,- Kč (100 % celkových nákladů); 

3. Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 

Projekt: „Ekovýuka 9 – „Klima a příroda“ 

Účelem projektu je zařadit do výuky inovativní metody a multidisciplinárně propojit 

přírodovědné předměty. Projekt zahrnuje výuku EVVO za využití ICT techniky, s aktivní 

účastí žáků školy (exkurze v přírodě, fotografování, zpracování prezentací). V rámci 

projektu bude vytvořena sbírka minimálně 20 fotografií přírody z exkurzí, které budou 

umístěny ve vitríně školy, dále vzniknou žákovské prezentace navštívených lokalit. Bude 

také uspořádána tradiční čtyřkolová EKO soutěž i pro žáky Obchodní akademie Přerov 

s tématy Klima, Globální změny, Invazivní organismy, Ekosystémy v okolí Přerova, 
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budou uspořádány minimálně 4 jednodenní exkurze pro žáky 1. - 3. ročníku se sběrem 

fotografií přírody a jednodenní zájezd pro úspěšné řešitele soutěže. 

Požadovaná částka: 6 000,- Kč (80 % celkových nákladů); 

4. Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 

Projekt: „Přírodovědná naučná trasa“ 

Cílem projektu je vytvoření přírodovědné naučné trasy po budově školy pro studenty 

i veřejnost. Projekt zahrnuje realizaci 4 naučných tabulí formátu A3 na stanovišti zoologie 

a 4 tabulí na stanovišti botanika, modernizaci akvária a terárií a tvorbu pracovních 

a metodických listů ke každému stanovišti. 

Požadovaná částka: 18 000,- Kč (90 % celkových nákladů); 

5. Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Horní náměstí 7 

Projekt: „Zahradní slavnost“ 

Projekt zahrnuje uspořádání každoroční akce (29.7.2018) s cílem netradičně propagovat 

SEV města, záchrannou stanici a ekoporadnu včetně činnosti ORNIS, zpřístupněním 

sezónní výstavy rozšířit znalosti a přiblížit místní lokalitu, podpořit informovanost, zájem 

a schopnost řešit problémy se zraněnými živočichy v běžném životě. Součástí projektu je 

koncert, loutkové divadelní představení pro děti, seznámení s činností a úspěchy 

záchranné stanice a s některými trvale handicapovanými živočichy, prohlídka venkovní 

expozice ochrany ptactva a zahrady, bezplatná komentovaná prohlídka výstavy 

Společenský život hmyzu. V prostoru zahrady bude prezentována podpora třídění odpadů, 

podpora dopravy na kole, vratné obaly u občerstvení, opékání špekáčků. 

Požadovaná částka: 20 000,- Kč (15 % celkových nákladů); 

6. Mateřská škola Přerov, Lešetínská 

Projekt: „Živé stavby z vrbového proutí“ 

Cílem projektu je postupná úprava školní zahrady zaměřená na přírodní prvky v souladu 

s ekologickými zásadami a přizpůsobení školní zahrady maximálnímu a účelnému využití 

v oblasti EVVO a prožitkových aktivit dětí. Projekt zahrnuje realizaci živých staveb 

z vrbového proutí (iglú, teepee, případně křížený tunel), které budou děti využívat pro 

volné hry a relaxaci, budou pozorovat ekologické děje v přírodě, podílet se na zalévání 

a péči o tyto stavby a pozorovat změny během času a ročního období.  

Požadovaná částka: 25 926,- Kč (87 % celkových nákladů); 

7. Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 

Projekt: „Obnova arboreta na Střední zemědělské škole Přerov, Osmek 47, doplněné 

o tabule s odborným textem“ 
Cílem projektu je obnova současného arboreta v areálu školy na pozemku p.č. 4717/13. 

Projekt zahrnuje odstranění napadených a suchých stromů, které budou doplněny novými 

a u každé významné dřeviny bude v rámci vytvořeného výukového programu instalována 

informační tabule (cca 20 ks) za aktivní účasti studentů školy v rámci odborné praxe. 

Arboretum bude otevřeno celoročně pro žáky škol všech stupňů i pro širokou veřejnost, 

v případě zájmu budou realizovány odborné přednášky s odborným výkladem. 

Požadovaná částka: 50 000,- Kč (50 % celkových nákladů); 

8. Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 

Projekt: „Naučná stezka – ovocný sad“ 

Cílem projektu je rozšíření vybudované naučné stezky v areálu školní farmy na pozemku 

p.č. 6840/13 o  ovocný sad s různými druhy ovocných stromů. Projekt zahrnuje výsadbu 

cca 100 ks ovocných stromů a jejich následné ošetřování a dále instalaci informačních 

cedulí (cca 50 ks) k vybraným odrůdám. Ovocný sad bude sloužit jako výchovně 

vzdělávací proces k ověření teoretických znalostí žáků v praxi i široké veřejnosti k trávení 
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volného času. V případě zájmu škol bude možné uskutečnit přednášku s odborným 

výkladem. Na projektu se kromě pedagogů budou aktivně podílet i žáci školy. 

Soulad s MK EVVO: opatření č. 12, 20 

Požadovaná částka: 50 000,- Kč (50 % celkových nákladů). 

Tato žádost obsahovala nedostatky v části rozpočet a financování projektu, které 

byly doloženy až po lhůtě stanovené v odstavci 9 Programu. 

9.   Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, Žižkova 12 

Projekt: „Environmentální soutěže a vzdělávání EVVO v BIOS ve školním roce 

2018/2019“ 
Cílem projektu je environmentální vzdělávání, soutěžní vzdělávání a akce pro děti, 

studenty a mládež. Projekt zahrnuje pořádání každoročních přírodovědných soutěží pro 

věkovou kategorii 6-18 let (cca 1100 soutěžících), ekologických kurzů (celkem 5 – 102 

účastníků), výukových programů pro děti od 4 let (1000 účastníků) a tematických akcí pro 

děti, mládež, žáky a studenty. Jedná se především o pořádání prestižní dlouholeté 

vědomostní soutěže Naší přírodou (32. ročník, cca 230 dětí) a dalších pravidelných 

vlastních soutěží (Namaluj přírodu – soutěž výtvarná, Příroda kolem nás – fotografická 

soutěž, PET – soutěž chovatelů, O NEJ mazlíka, 4 rybářské soutěže) a soutěžních 

programů při výročních akcích (Den Země, Den stromů, Den zvířat, Den vody a Den dětí 

v přírodě) a zajištění dopravy na poznávací zájezd pro finalisty soutěže Naší přírodou. 

Požadovaná částka: 24 000,- Kč (75% celkových nákladů). 

Tato žádost byla STAV doručena s písemnou omluvou po stanoveném termínu, a to 

až 8.2.2018. Členové komise byli s obsahem omluvy seznámeni. 

 

Účel B: 

Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7, Přerov,  

Aktivita: „Ekoporadna ORNIS“ 

Aktivita spočívá v zajištění celoročního provozu ekoporadny a osvětové činnosti s osobní 

dostupností duben – říjen pondělí až pátek od 8 do 16 hodin, soboty a neděle 

od 9 do 17 hodin, v období listopad až březen pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. 

Specializuje se na ochranu zvířat z volné přírody, na zraněná zvířata a jejich záchranu, 

na přírodní zahrady a zeleň. Zodpovídá dotazy osobně, telefonicky i elektronicky 

a poskytuje informační materiály. Ekoporadna je součástí sítě ekoporaden registrovaných 

na MŽP a spolupracuje s dalšími, zejména z Olomouckého kraje. Na dotazy je vytvořen 

formulář na webu, je vedena tabulková evidence dotazů. 

Požadovaná částka: 50  000,- Kč (42 % celkových nákladů). 

Účel C: 

Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7, Přerov,  

Aktivita: „Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov“ 

Účelem aktivity je zajištění komplexní péče o volně žijící handicapované živočichy, 

kterým povaha jejich zranění nebo indispozice neumožňuje přežití ve volné přírodě, 

s cílem navrácení živočicha v dobrém zdravotním stavu zpět do přírody. Záchranná 

stanice je v provozu celoročně, 7 dní v týdnu, dle potřeby až 24 hodin denně, příjem 

živočichů probíhá v zařízení stanice nebo pracovníkem v terénu. Telefonická dostupnost 

služby je 7 dní v týdnu od 6 do 20 hodin, mimo tuto dobu je možné ohlásit nález živočicha 

formou SMS. Součástí stanice jsou voliéry pro trvale handicapované jedince s celoročním 

využitím pro environmentální výchovu a osvětu, jsou volně přístupné veřejnosti v otvírací 

době stanice. Stanice je registrovaná MŽP a je pod dohledem Státní veterinární správy 
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(pravidelné kontroly zařízení). Nedílnou součástí činnosti je i poradenství v problematice 

ochrany volně žijících zvířat, nálezů opuštěného mláděte nebo zraněného zvířete, 

prevence zraňování zvířat v souvislosti s lidskou činností, ochrana biotopů, hnízdních 

lokalit apod. Výukové programy a osvětové akce jsou určeny žákům škol všech stupňů 

a široké veřejnosti. 

Požadovaná částka: 200 000,- Kč (33 % celkových nákladů). 

Účel D: 

Predmostenzis, z.s., Žernavá 147e, Přerov-Předmostí,  

Projekt: „Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický 

kopec“ 
Projekt má za cíl revitalizaci plochy bývalých obecních sadů (tzv. Knejzlíkových) 

v Přerově-Předmostí, Na Žernové, zvýšení biologické rozmanitosti lokality a její 

zatraktivnění pro návštěvníky. V průběhu 7 let bude podpořena vhodnou formou péče 

(spásání, kosení, redukce náletových a nepůvodních dřevin) populace přírodně 

hodnotných, chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vhodným způsobem 

budou redukovány porosty invazního trnovníku akátu a podporována travní společenstva. 

V rámci projektu bude realizováno odstranění náletových křovin a výmladků dřevin, 

kosení, sečení lehkou mechanizací, likvidace invazních druhů dřevin (trnovník akát, 

škumpa orobincolistá), řez a výsadba ovocných dřevin. Veškeré práce budou prováděny 

tak, aby nedošlo k poškození zvláště chráněných druhů ve všech vývojových stádiích a 

poškození jejich biotopu. Mimo jiné bude zpracována samostatná publikace, která bude v 

průběhu projektu dvakrát aktualizována o uskutečněné zásahy a dotisknuta, a na závěr 

projektu se uskuteční dvoudenní konference pro odbornou veřejnost s předcházejícím 

seminářem. Součástí popularizační části budou i exteriérové prezentační tabule 

„Pěškobus“, tj. 14 tabulí na sloupech z akátových kmenů. 

Požadovaná částka: 397 500,- Kč (15 % celkových nákladů). (Pozn.: celkové náklady za 

7 let projektu činí 9 748 705,- Kč). 

STAV připomenul výši vyčleněné finanční částky pro poskytnutí tohoto druhu dotací v rámci 

provozního rozpočtu STAV v roce 2018, která činí pro účel A 200 000,- Kč, pro účel 

B 50 000,- Kč, pro účel C 200 000,- Kč a pro účel D 400 000,- Kč. 

Komise hodnotila pro účel A programu žádosti, které splňovaly všechny formální náležitosti 

(podmínky Programu), tzn. žádosti 1 - 7. Oddělení ochrany životního prostředí a památkové 

péče předložilo členům návrh bodového ohodnocení a celkové pořadí projektů, které komise 

po zevrubném seznámení se s projekty akceptovala, což bylo potvrzeno usnesením komise 

a výsledné pořadí bylo stanoveno takto: 

1. místo: projekt č. 1 (Základní škola J.A. Komenského  

a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14)     40 000,- Kč 

2. místo: projekt č. 3 (Střední průmyslová škola Přerov)      6 000,- Kč 

3. místo: projekt č. 2 (Základní škola, Přerov, U tenisu 4)    15 000,- Kč 

4. místo: projekt č. 7 (Střední škola zemědělská, Přerov)    50 000,- Kč 

5. místo: projekt č. 5 (Muzeum Komenského v Přerově, p.o.)   20 000,- Kč 

6. místo: projekt č. 4 (Gymnázium Jakuba Škody, Přerov)    18 000,- Kč 

7. místo: projekt č. 6 (Mateřská škola, Přerov, Lešetínská 5)   25 926,- Kč 

         Součet          174 926,- Kč 
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S ohledem na celkovou stanovenou finanční částku (200 000,- Kč) bylo komisí jednomyslně 

přijato usnesení, kterým se navrhuje poskytnutí dotace všem výše uvedeným žadatelům 

v uvedené výši: 

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

 

 

Pro účely B, C, D programu bylo podáno po jedné žádosti. Komise v jednotlivých případech 

po provedení hodnocení konstatovala, že aktivita dosahuje minimálního počtu bodů pro 

přiznání dotace (účel B – 15 bodů, účel C – 50 bodů, účel D – 10 bodů) a přijala usnesení, 

kterým navrhuje poskytnutí dotace: 

 

 Pro účel B Programu 

Muzeu Komenského v Přerově, p.o., Horní nám. 7, na „Ekoporadnu ORNIS“ ve výši 50 000,-

  č (42 % z celkových nákladů). 

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

 Pro účel C Programu 

Muzeu Komenského v Přerově, p.o., Horní nám. 7, na „Celoroční provoz Záchranné stanice 

pro živočichy ORNIS, Přerov“ ve výši 200 000,- Kč (33 % z celkových nákladů). 

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

 

 Pro účel D programu 

spolku Predmostenzis, z.s., na projekt „Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a Přírodní 

památky Popovický kopec“ ve výši 397 500,- Kč (15 % z celkových nákladů). 

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

 

Komise se dále zabývala i žádostmi, které byly vyřazeny z dalšího posuzování dle Programu 

pro nesplnění některých podmínek, a to žádost SVČ Atlas a BIOS Přerov o dotaci 24 000,- Kč 

na projekt „Environmentální soutěže a vzdělávání EVVO v BIOS ve školním roce 

2018/2019“ (zmeškání termínu pro podání žádosti) a žádost Střední zemědělské školy Přerov 

o dotaci ve výši 50 000,- Kč na projekt „Naučná stezka – ovocný sad“ (překročena lhůta pro 

odstranění nedostatků). Výše uvedené žádosti byly posouzeny jako individuální žádosti mimo 

Program. 

Komise po projednání doporučila finančně individuálně podpořit projekt SVČ Atlas a BIOS 

Přerov, Žižkova 12 - „Environmentální soutěže a vzdělávání EVVO v BIOS ve školním roce 

2018/2019“, a to ve výši 24 000,- Kč (75 %). Přitom komise přihlédla ke zdůvodnění 

zmeškání termínu podání žádosti a ke skutečnosti, že se jedná o žadatele, který dlouhodobě 

spolupracuje s městem při pořádání osvětových akcí pro děti i veřejnost. Uvedená aktivita 

zahrnuje tradiční kvalitní přírodovědné soutěže zaměřené na rozsáhlou cílovou skupinu. 

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

 

V Přerově dne: 8. března 2018 

Zapsala:  

RNDr. Yvona Machalová, referentka oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče 


