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Návrh pro 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 30. 4. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

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

2019. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

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

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019 (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 č. 7, 750 

11 Přerov, IČ: 097969, na projekt Sovy, dravci, sokoli, ve výši 50 000 Kč, 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, Havlíčkova 

377/2, IČ: 70259925, na projekt Ekovýuka 10 – Voda v krajině, ve výši 6 000 Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, pobočný spolek, se sídlem 

Havlíčkova 1286/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt Zahrádkáři sobě i 

městu, ve výši 11 350 Kč, 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, U tenisu 4, IČ: 60782358, 

na projekt Ovocný keřový sad ZŠ U tenisu, ve výši 6 000 Kč, 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 12, IČ: 

47184469, na projekt Environmentální vzdělávání a aktivity v BIOS ve školním roce 2019/2020, 

ve výši 26 400 Kč, 

 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 

24, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov, Bartošova 24, IČ 1985996, na projekt Školní soutěž a 

výukové programy s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši 30 200 Kč, 

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem Máchova 14, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, 

IČ: 62350161, na projekt Zahrada hrou, ve výši 19 858 Kč; 

  



pro účel B Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 

Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 50 000 Kč; 

  

pro účel C Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 11 

Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov, ve 

výši 300 000 Kč;  

pro účel D Programu: 

 Predmostenzis, z. s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 

66743885, na projekt Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický 

kopec, ve výši 288 596 Kč. 

 Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 61 404 Kč. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova podala návrh schválit uvedené usnesení na své 13. schůzi konané 04.04.2019 

usnesením č. 411/13/11/2019. 

 

Komise životního prostředí 

Komise životního prostředí na jednání 11.03.2019 doporučila poskytnutí dotace tak, jak je uvedeno v 

návrhu usnesení (viz příloha zápisu č. 3 Komise). 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

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

projednány a dotace navrženy v souladu s Programem statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty pro rok 2019. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 29/2/7/2018 z 19.11.2018 schválilo Program statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro rok 2019 (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 2019 činí 850 000 Kč, přičemž pro účel A 

Programu, environmentální projekty, je vyčleněna částka 150 000 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 Kč, pro účel C, celoroční provoz registrované záchranné nebo záchytné 

stanice pro handicapované živočichy na území města, je vyčleněna částka 300 000 Kč a pro účel D, 

podpora přirozené biologické rozmanitosti, je vyčleněna částka 350 000 Kč. 

  

Odboru stavebního úřadu a životního prostředí bylo doručeno celkem sedm žádostí pro účel A, jedna 

žádost pro účel B, jedna žádost pro účel C a dvě žádosti pro účel D. Všechny žádosti odbor předložil k 

projednání Komisi životního prostředí. Komise všechny žádosti, které splňovaly všechny formální 

náležitosti (podmínky Programu), v souladu s Programem posoudila a doporučila poskytnutí dotace, 

jak je uvedeno v návrhu na usnesení (viz příloha zápisu č. 3 Komise). 

  

 



Přílohy: 

  

 Příloha zápisu č. 3 Komise životního prostředí z 11.03.2019 – zápis o průběhu projednání žádostí 

o poskytnutí dotace na podporu EVVO v roce 2019, včetně usnesení 

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

včetně vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

 

 


