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Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 11. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor města Přerova 

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 2019. 

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 2019" s tím, že 

předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2019 na podporu účelu 

uvedeného v tomto programu činí 850 000 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 30.8.2018 

vyhlášení "Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2019" (dále jen „Program“) v 

předkládaném znění. 

 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova dne 6.9.2018 svým usnesením č. 4174/100/10/2018 podala návrh vyhlásit 

Program v předloženém znění. 

 

 



Důvodová zpráva: 

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

finančně podporovány od r. 2007. Předloženým Programem se v roce 2019, stejně jako v roce 2018 

celkovou částkou 850 000 Kč, v souladu se zákonem. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předpokládá podpořit čtyři kategorie aktivit: 

  

A. Environmentální projekty částkou 150 000 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 300 000 Kč; 

D. Realizaci opatření na podporu přirozené biologické rozmanitosti a ekologické stability veřejně 

přístupné krajiny na území města Přerova částkou 350 000 Kč. 

  

Oproti roku 2018 se Programem pro rok 2019 mírně snižuje částka vyčleněná pro účely A a D (shodně 

o 50 000 Kč) ve prospěch účelu C (+ 100 000 Kč). Důvodem je nárůst nákladů na provoz záchranné 

stanice pro handicapované živočichy, kterou na základě požadavku města zřídilo Muzeum J. A. 

Komenského v roce 2007. Z tohoto důvodu město také dotovalo nepřetržitý provoz stanice (jediné na 

území města) od roku 2008 až doposud ročně částkou 200 000 Kč, přičemž množství ošetřených zvířat 

od počátku vzrostlo řádově dvacetkrát a provozní náklady více než dvakrát (v roce 2008 – 22 ks / 274 

000 Kč; v roce 2017 – 405 ks / 606 000 Kč). Kromě toho byly v Programu pro rok 2019 upřesněny 

pokyny pro podávání a administraci žádostí, jakož i formálně upraveny přílohy Programu v souladu s 

aktuální legislativou a ostatními dotačními programy města. 

  

  

Příloha: 
Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu EVVO pro rok 2019  

 

 


