
Pořadové číslo:  10/9 

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 28.11.2019 

Návrh pro 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Základní škola Přerov, Trávník 27 – předfinancování realizace projektu Národního 

programu Životní prostředí  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje předfinancování projektu Základní školy Přerov, Trávník 27, IČ: 451800, s 

názvem „Environmentální a badatelská výuka v přírodní zahradě na Trávníku“ z prostředků 

statutárního města Přerova ve výši 340 000 Kč, a to na základě rozhodnutí č. 03821862 o 

poskytnutí finančních prostředků ve výši 341 206 Kč ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky. Projekt bude realizován v souladu s Výzvou č. 16/2017 Ministerstva 

životního prostředí, dle podmínek Národního programu Životního prostředí, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2020 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

288 673,6 * - 340,0 288 333,6 

3113 610 Základní školy 39 058,9 * + 340,0 39 398,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  

 

 

 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v ti. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po ůpravě 

61X Školská zařízení 64 083,9 + 340,0 64 423,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova:  

projednala danou záležitost na své 26. schůzi konané dne 7. 11. 2019 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. Současně schválila usnesení 935/26/8/2019 bod 3, kterým 

uložila Základní škole Přerov, Trávník 27, bezodkladně  

po obdržení finančních prostředků od Ministerstva životního prostředí České republiky jako řídícího 

orgánu Státního fondu životního prostředí, vrátit finanční prostředky určené na předfinancování 

projektu ve výši 340 000 Kč na základní účet statutárního města Přerova.  

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor ekonomiky: 

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 340 000 Kč na předfinancování uvedeného projektu. Předfinancování 

bude pokryto z rezervy města na nerozpočtované výdaje. Předmětné prostředky jsou definovány jako 

účelové. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Rada města Přerova na své 2. schůzi konané dne 15. 11. 2018 usnesením č. 45/2/8/2018 schválila 

spolufinancování projektu Základní školy Přerov, Trávník 27 (dále ZŠ Trávník), s názvem 

„Environmentální a badatelská výuka v přírodní zahradě na Trávníku“ z prostředků statutárního města 

Přerova ve výši 60 213 Kč. ZŠ Trávník již má k dispozici rozhodnutío poskytnutí finančních 

prostředků ze SFŽP ČR a obdrží podporu formou dotace ve výši 341 206 Kč, což odpovídá 85 % 

z celkových nákladů na realizaci projektu.  
  

Dle pravidel poskytovatele dotace jsou uznatelné náklady projektu propláceny po ukončení realizace 

aktivity, to je po předložení „Zprávy o realizaci projektu“ a po doložení všech účetních dokladů a 

výdajů. Vzhledem k tomu, že ZŠ Trávník nedisponuje potřebným množstvím finančních 

prostředků, žádá svého zřizovatele o předfinancování ve výši 340 000 Kč. Uvedené prostředky 

budou použity na úhradu faktur za v současné době objednané práce.  

  

ZŠ Trávník v rámci schváleného projektu připravuje úpravy pozemku školní ekologické zahrady a 

nákup vybavení. Součástí projektu je zejména: 

  

 výstavba přírodního bludiště Mikado včetně úpravy dopadové plochy 

 výroba a instalace nových vyvýšených záhonů do prostoru zahrady 

 rekonstrukce stávající hmatové stezky a její rozšíření o pocitový chodník 

 zhotovení senzorické zdi 

 čištění a sanace studny 



 nový zahradní mobiliář 

 výroba a montáž hmyzích hotelů 

 instalace kádí na dešťovou vodu 

 nákup zahradního nářadí 

 terénní úpravy a odstranění původního vybavení  

 

 

Důvodová zpráva: 

Rada města Přerova na své 2. schůzi konané dne 15. 11. 2018 usnesením č. 45/2/8/2018 schválila 

spolufinancování projektu Základní školy Přerov, Trávník 27 (dále ZŠ Trávník), s názvem 

„Environmentální a badatelská výuka v přírodní zahradě na Trávníku“ z prostředků statutárního města 

Přerova ve výši 60 213 Kč. ZŠ Trávník již má k dispozici rozhodnutí o poskytnutí finančních 

prostředků ze SFŽP ČR a obdrží podporu formou dotace ve výši 341 206 Kč, což odpovídá 85 % 

z celkových nákladů na realizaci projektu.  
 

Dle pravidel poskytovatele dotace jsou uznatelné náklady projektu propláceny po ukončení realizace 

aktivity, to je po předložení „Zprávy o realizaci projektu“ a po doložení všech účetních dokladů a 

výdajů. Vzhledem k tomu, že ZŠ Trávník nedisponuje potřebným množstvím finančních 

prostředků, žádá svého zřizovatele o předfinancování ve výši 340 000 Kč. Uvedené prostředky 

budou použity na úhradu faktur za v současné době objednané práce.  

 

ZŠ Trávník v rámci schváleného projektu připravuje úpravy pozemku školní ekologické zahrady a 

nákup vybavení. Součástí projektu je zejména: 

 

 výstavba přírodního bludiště Mikado včetně úpravy dopadové plochy 

 výroba a instalace nových vyvýšených záhonů do prostoru zahrady 

 rekonstrukce stávající hmatové stezky a její rozšíření o pocitový chodník 

 zhotovení senzorické zdi 

 čištění a sanace studny 

 nový zahradní mobiliář 

 výroba a montáž hmyzích hotelů 

 instalace kádí na dešťovou vodu 

 nákup zahradního nářadí 

 terénní úpravy a odstranění původního vybavení  

 

 


