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Záznam 

z projednání žádostí o dotaci dle Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2020 (dále 

jen Program) Komisí životního prostředí (projednáno e-mailem 25.-30.03.2020) 

Členům komise byl zaslán 25.03.2020 přehled podaných žádostí a nabídnuta možnost 

individuálního nahlédnutí do žádostí a telefonické konzultace s administrátorem. 

STAV obdržel celkem 7 žádostí o poskytnutí dotace pro účel A., 1 žádost pro účel B., 1 žádost 

pro účel C a 2 žádosti pro účel D dle schváleného Programu, a to v tomto pořadí: 

Účel A.: 

1. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, 

Bartošova 24 

Projekt: „Školní soutěž a výukové programy s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov“ 

Projekt spočívá v uspořádání školní soutěže s tématikou EVVO pro cca 250 žáků z 12 tříd 

školy, v tvorbě powerpointových prezentací žáků s tématikou ŽP a plakátů 

k environmentálně významným dnům. Dále projekt zahrnuje účast žáků školy 

na výukových programech „Potravní vztahy v lidských sídlech“ (SVČ Atlas a BIOS 

Přerov), „Co nás ohrožuje?“ (Pevnost poznání Olomouc) a na komentované prohlídce 

Planetária. Z vlastních zdrojů sponzoring žirafy v ZOO Zlín. 

Požadovaná částka: 23 100,00 Kč (85 % celkových nákladů); 

2. Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 

Projekt: „Ekovýuka 11 – „Rostliny v krajině“ 

Projekt zahrnuje výuku EVVO s aktivním zapojením žáků školy (exkurze v přírodě, 

fotografování). V rámci projektu bude vytvořena sbírka minimálně 20 fotografií rostlin a 

jejich společenstev s informativními cedulemi z exkurzí, které budou umístěny ve vitríně 

školy. Bude uspořádána tradiční čtyřkolová EKO soutěž i pro žáky Obchodní akademie 

Přerov s tématy Rostliny, Fytogeografické oblasti, Pěstované rostliny, Volně rostoucí 

rostliny; budou uspořádány minimálně 4 jednodenní exkurze pro žáky 1. - 3. ročníku se 

sběrem fotografií rostlin a jednodenní zájezd pro úspěšné řešitele soutěže. 

Požadovaná částka: 6 000,00 Kč (80 % celkových nákladů); 

3. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, pobočný spolek, Havlíčkova 

1286/29, Přerov 

Projekt: „Aktivity zahrádkářů prospěšné i městu“ 

Projekt zahrnuje akce pro členy svazu, ZŠ i odborné školy a veřejnost spočívající 

v uspořádání 2 přednášek, 2 ukázek řezu stromů a keřů, floristické soutěže pro odborné 

školy, soutěže Mladý pěstitel pro ZŠ, výtvarné soutěže, výstavy s vernisáží a v ukázce 

výroby dušičkových vazeb s dílnou pro příchozí. 

Požadovaná částka: 12 750,00 Kč (68 % celkových nákladů); 

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

Projekt: „Zahradní slavnost v ORNIS“ 

Projekt zahrnuje uspořádání zahradní slavnosti dne 2. srpna 2020 k aktuálnímu tématu 

sezónní výstavy (Čižba umění jemné a líbezné) věnující se problémům s masivním 

nelegálním lovem ptáků mimo naše území, součástí jsou 2 komentované prohlídky výstavy, 

divadlo pro děti, hudební koncert, komentované prohlídky záchranné stanice a volný vstup 

do expozic. 
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Požadovaná částka: 50 000,00 Kč (39 % celkových nákladů); 

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

Projekt: „Environmentální vzdělávání v BIOS ve školním roce 2020/2021“ 

Projekt zahrnuje každoroční poskytování environmentálního vzdělávání a výchovy formou 

11 přírodovědných soutěží, 6 ekologických kurzů, cca 70 specializovaných ekologických 

programů a 9 tematických EVVO akcí pro děti, mládež, žáky a studenty. Jedná se 

především o pořádání soutěží (pro věkovou kategorii 6 - 18 let) – zejména prestižní a 

tradiční dlouholeté vědomostní soutěže Naší přírodou (již 34. ročník), pravidelných 

vlastních soutěží (Namaluj přírodu – soutěž výtvarná, Zvířata od A-Z – poznávací soutěž, 

soutěž chovatelů PET, O NEJ mazlíka-literární fotosoutěž, 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 přírodovědnou exkurzi finalistů soutěže Naší přírodou. 

Požadovaná částka: 26 400,00 Kč (80 % celkových nákladů). 

6. Základní J.A.Komenského, Přerov -Předmostí 

Projekt: „Dny s EVVákem v Předmostí II. část“ 

Pokračování projektu, který zahrnuje vytvoření výukového programu pro děti z MŠ 

s metodikou, vytvoření aktualizovaných omalovánek a plakátů pro děti z MŠ, výukového 

programu pro žáky I. stupně, tvorbu badatelských deníků a pracovních listů v rámci 

environmentálně významných událostí (Ukliďme Česko, Dem stromů, Den země, Den 

biologické rozmanitosti) s aktivním zapojením žáků celé školy. 

Požadovaná částka: 45 000,00 Kč (90 % celkových nákladů); 

7. AJORODINKA mateřská škola, o.p.s. 

Projekt: „Živá zahrada“ 

Projekt zahrnuje akce s doprovodným EVVO Programem pro rodiny s dětmi zejména u 

příležitosti Dne Země spojené s výsadbou 2 stromů a 9 keřů na zahradě dětské skupiny 

Jasínka. 

Požadovaná částka: 11 000,- Kč (75,9 % celkových nákladů); 

Účel B.: 

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

„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, uspořádání 

akcí s tematikou EVVO formou dílny, swapu, vycházky, semináře a přednášek, prezentaci 

ekoporadny na okresní výstavě ČZS, uspořádání znalostní soutěže pro žáky Mladý 

zahrádkář, výtvarné soutěže a výstavy s vernisáží. Ekoporadna je součástí sítě ekoporaden 

registrovaných na MŽP a spolupracuje s dalšími, zejména z Olomouckého kraje.  

Požadovaná částka: 50 000,00 Kč (30,9 % celkových nákladů). 

Účel C.: 

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

„Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS Přerov“ 
Aktivita spočívá v 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, a také dlouhodobá péče o 

trvale handicapované živočichy. Záchranná stanice je v provozu celoročně, 7 dní v týdnu, 

dle potřeby až 24 hodin denně, příjem živočichů probíhá v zařízení stanice nebo 
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pracovníkem v terénu, a to pro ORP Přerov a Lipník n.B. 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 

(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: 300 000,00 Kč (49 % celkových nákladů). 

Účel D.: 

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

„Obnova Knejzlíkových sadů“ 
Projekt má za cíl obnovu bývalých obecních sadů (tzv. Knejzlíkových) v Přerově-

Předmostí, Na Žernavé, 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. V r. 2020 bude realizována kontinuální oplůtková 

pastva v kombinaci se sečením na jednotlivých dílčích plochách, vyřezávání náletových 

dřevin vyšších jak 1 m, odstranění výmladků, likvidace invazivních druhů, řez ovocných 

dřevin a následná péče o naroubované mladé ovocné stromky. 

Požadovaná částka: 350 000,- Kč (15 % celkových nákladů). 

2. Naše společná krajina,  

„Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-hvězdárna“ 
Projekt má za cíl zvýšení biodiverzity spíše teplomilných a suchomilných druhů založením 

krajinného prvku v místě navrhovaného lokálního biokoridoru spočívající v založení 

pestrého keřového a lučního společenstva, údržbě a sečení ve 2 oplocenkách z r. 2019, v 

likvidaci nepůvodních druhů, podpoře perspektivních náletů a výsadbě původních keřů a 

planých ovocných stromů. Součástí je i uspořádání 2 komunitních akcí pro osvětu a pomoc 

přírodě. Pozemek je na 10 let ve výpůjčce od města, po tuto dobu bude probíhat celý projekt. 

V dalších letech je plánováno kosení, ošetřování a opravná dosadba keřů a předání pozemku 

zpět městu. Rámcové celkové náklady 2019-2028 cca 1,23 mil. Kč s požadavkem na 

finanční příspěvek od města ve výši 50% nákladů na realizaci projektu. 

Požadovaná částka: 34 000,00 Kč (50 % celkových nákladů). 

Administrátor zároveň předložil návrh bodového hodnocení dle kritérií Programu, na základě 

kterého bylo stanoveno výsledné pořadí žádostí o dotaci pro účel A Programu takto: 

1. 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, 

2. 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, 
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3. Základní škola J.A.Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická 14, se sídlem Přerov-

Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, na projekt Dny s EVVákem v Předmostí II. část, ve 

výši 45 000,- Kč, 

4. 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, 

5. 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, 

6. 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, 

7. 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. 

Požadováno celkem 174 250,- Kč, tedy částka 150 000,- Kč umožňuje poskytnutí dotace 

žadatelům na 1. až 5. místě (zbývá nerozděleno 9 850,- Kč). 

Pro účel B a C žádal o dotaci vždy jen jeden žadatel, který splňuje minimální počet 

požadovaných bodů, a náleží mu tak dotace v plné výši. 

Pro účel D žádali o dotaci dva žadatelé. Po provedení bodového hodnocení a přiznání 

odpovídající částky dochází ke krácení vypočtené dotace u jednoho z žadatelů na částku 

uvedenou v žádosti (zároveň dle Programu maximální možnou), a to takto: 

Predmostenzis, z.s., na aktivitu „Obnova Knejzlíkových sadů“ (požadovaná částka: 350 000,- 

Kč – 15 % celkových nákladů) – 52 bodů, tomu odpovídá dotace 284 375,- Kč 

Naše společná krajina, z.s., na aktivitu „Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-hvězdárna“ 

(požadovaná částka: 34 000,- Kč – 50 % celkových nákladů) – 12 bodů, tomu odpovídá dotace 

65 625,-  Kč, po krácení 34 000,- Kč (zbývá 31 625,- Kč). 

Po konzultaci předsedkyně komise s organizačním pracovníkem a administrátorem dotace byl 

předložen k hlasování nakonec přijatý návrh (viz usnesení), kterým se přiznává dotace všem 

žadatelům, kteří splnili podmínky stanovené Programem. Takto dojde k rozdělení celé částky 

vyčleněné pro tento Program, aniž by to vyžadovalo provedení rozpočtového opatření. 

Před samotným hlasováním proběhla diskuze o vhodnosti podpory aktivit s ohledem na 

současnou situaci (COVED-19) – zda hlasování neodložit na neurčito, případně podpořit jen 

některé projekty (např. Mgr. Grambličková navrhuje podpořit jen dlouhodobé projekty, Ing. 

Kazílek doporučuje podpořit dokonce pouze účel C). Zároveň byl diskutován termín realizace 

některých aktivit, zda je možné je uskutečnit – do kdy bude trvat nouzový stav? Budou mít 

jednotlivé subjekty vůbec chuť je uskutečnit, byť po ukončení preventivních opatření? Z těchto 

důvodů bylo zařazeno do návrhu usnesení doporučení týkající se možného posunutí termínu 

realizace aktivit oproti termínům uvedeným v žádostech o dotaci. 

Výsledek hlasování per rollam je uveden v samostatném usnesení.  
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Usnesení Komise životního prostředí Rady města Přerova č. UKŽ 13/33/20: 

I. 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje Radě města Přerova předložit 

ke schválení Zastupitelstvu města Přerova návrh na poskytnutí dotace v rámci Programu 

statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2020: 

- pro účel „A“ uvedeným žadatelům na projekty č. 1 - 7 (1. až 7. v pořadí hodnocení) 

v celkové výši 174 250,- Kč. 

- pro účel „B“ Muzeu Komenského v Přerově, p. o., ve výši 50 000,- Kč 

na Ekoporadnu ORNIS. 

- pro účel „C“ Muzeu Komenského v Přerově, p. o. ve výši 300 000,-Kč na celoroční 

provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov. 

- pro účel „D“ žadatelům Predmostenzis, z.s. a Naše společná krajina na projekty 

č. 1 - 2  v celkové výši 325 750,-Kč. 

Výsledek hlasování: 

 ANO NE ZDRŽEL SE 

Pro účel A 6 1 2 

Pro účel B 7  2 

Pro účel C 9   

Pro účel D 7  2 

 

II. 

Komise životního prostředí Rady města Přerova doporučuje poskytnutí dotace pro účel A i 

na aktivity, které se měly uskutečnit z části nebo zcela v době vládou vyhlášeného nouzového 

stavu, pokud se tyto aktivity uskuteční v době stanovené v odstavci 14 schváleného Programu. 

Výsledek hlasování: Pro/5-Proti/0-Zdržel se/4 

 

V Přerově dne 30.3.2020 

 

Ing. Hana Tesařová v.r.       Ing. Alice Kutálková  v.r. 

 organizační pracovník                                           předsedkyně komise 


