
Pořadové číslo:  12/9 

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 17.04.2020 

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 4. 2020 

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 

2020 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

VARIANTA I 

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

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2020 (Program) poskytnutí dotace a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené 

aktivity v uvedené výši: 

  

pro účel A Programu: 

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

Havlíčkova 377/2, IČ: 70259925, na projekt Ekovýuka 11 – Rostliny v krajině, ve výši 

6 000,- Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Havlíčkova 

1286/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt Aktivity zahrádkářů 

prospěšné i městu, ve výši 12 750,- Kč, 

 Základní škola J.A.Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická 14, se sídlem Přerov, 

Přerov II-Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24, IČ: 45180083, na projekt Dny s EVVákem 

v Předmostí II. část, ve výši 45 000,- Kč, 

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

IČ: 47184469, na projekt Environmentální vzdělávání v BIOS ve školním roce 2020/2021, 

ve výši 26 400,- Kč, 

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

7, 750 11 Přerov, IČ: 097969, na projekt Zahradní slavnost, ve výši 50 000,- 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 Obnova Knejzlíkových sadů, ve výši 284 375,- Kč, 

 Naše společná krajina z.s., se sídlem Pavlovice u Přerova 274, 751 11 Pavlovice u 

Přerova, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve 

výši 34 000,- Kč. 

  

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

Programu. Termíny realizace aktivit, které se měly dle žádosti o dotaci uskutečnit z části nebo 

zcela v době státem vyhlášených omezujících opatření v souvislosti s šířením nemoci 

COVID-19, lze dohodnout odlišně, avšak pouze pokud se tyto aktivity uskuteční v době 

stanovené v odstavci 14 schváleného Programu. 

 

2. neschvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2020 (Program) poskytnutí dotace 

níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši: 

  

 AJORODINKA mateřská škola o.p.s., se sídlem Želatovská 2617/12, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, IČ: 02590425, na projekt Živá zahrada, ve výši 11 000,- 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 

Environmentálně zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov, ve 

výši 23 100,- Kč. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova na své 35. schůzi konané 08.04.2020 usnesením č. 1338/35/10/2020 podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v předloženém znění. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit usnesení v předloženém znění. 

 

Komise životního prostředí 

Komise životního prostředí doporučila schválit poskytnutí dotace všem žadatelům, kteří splnili 

podmínky stanovené Programem (viz příloha důvodové zprávy - záznam z projednání žádostí vč. 

usnesení přijatého per rollam 30.03.2020 č. UKŽ 13/33/20). 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 316/8/10/2019/2 ze dne 14.10.2019 schválilo Program 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2020 (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 2020 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 z důvodu vyhlášení preventivních opatření 

v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 hlasovala per rollam a doporučila poskytnutí dotace všem 

žadatelům, kteří splnili podmínky stanovené Programem, a rozdělit tak celou vyčleněnou částku (viz 

příloha č. 1). 

  

Předloženým návrhem se doporučuje poskytnutí dotace striktně dle pravidel stanovených Programem. 

Projekty v rámci účelu A jsou dotovány dle zásady "všechno nebo nic", což při vyčleněné částce 

150 000,- Kč umožňuje přiznat dotaci projektům, které se umístily na 1. až 5. místě, a to v součtu 

140 150,- Kč. V případě účelu D dochází po provedení bodového hodnocení a přiznání odpovídající 

částky ke krácení vypočtené dotace u jednoho z žadatelů na částku uvedenou v žádosti (zároveň dle 

Programu maximální možnou). Pro účel D se tak celkem přiznává dotace 318 375,- Kč. Nerozděleno 

tak v rámci celého programu zůstává 41 475,- Kč. 

  

Situace se v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 stále vyvíjí a hlavně její vývoj 

nedokážeme předvídat. Proto je nutné, přestože většina aktivit má být zahájena až v příštím školním 

roce, počítat s úpravou termínů realizace některých aktivit a možná i s jejich zrušením (dotace by byla 

vrácena nebo vůbec nedojde k uzavření smlouvy o dotaci).  

  

  

Přílohy 

 Záznam z jednání Komise životního prostředí vč. usnesení (per rollam) č. UKŽ 13/33/20 

 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu EVVO pro rok 2020 

(z příloh též vzor veřejnoprávní smlouvy) 

 

 

 


