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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 2021 (Program) poskytnutí dotace a 

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

uvedené výši: 

  

Pro účel A Programu: 

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

47184469, na projekt „Environmentální vzdělávací aktivity v BIOS ve školním roce 2021/2022“, 

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 „Environmentálně 

zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov“, ve výši 26 000 Kč, 

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

377/2, IČ: 70259925, na projekt „Ekovýuka 12 – Příroda a zdraví“, ve výši 8 000 Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Havlíčkova 1286/29, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt „Zahrádkáři sobě i městu v roce 2021“, 

ve výši 10 500 Kč, 

 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, se sídlem 750 02 Přerov, Lešetínská 5, IČ: 49558871, na 

projekt „Bylinková zahrádka“, ve výši 25 230 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 316 000 Kč, 

 Naše společná krajina z.s., se sídlem č.p. 274, 751 11 Pavlovice u Přerova, IČ: 26550997, na 

projekt „Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna – 3. etapa“, ve výši 34 000 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 na své 62. schůzi konané dne 13.05.2021 usnesením č. 2282/62/11/2021 podala 

Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit usnesení v předloženém znění. 

 

Komise životního prostředí 

Komise životního prostředí projednala žádosti o dotace na svém 16. jednání dne 29.03.2021 a 

doporučila poskytnutí dotace všem subjektům tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního 

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

projednány a dotace navrženy v souladu se schváleným Programem statutárního města Přerova pro 

poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2021. 

 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 587/15/9/2020 ze dne 19.10.2020 schválilo Program 

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

a osvěty pro rok 2021 (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 2021 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 ve stanoveném termínu a v souladu s podmínkami 

Programu doručeno celkem pět 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 nouzového stavu (COVID-19) žádosti projednala 29.03.2021 on-line 

prostřednictvím Microsoft-Teams, a doporučila poskytnutí dotace tak, jak je uvedeno v návrhu na 

usnesení.V případě schválení předloženého návrhu zůstane nerozděleno 53 870 Kč. 

  

  

Přílohy 

 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2021, včetně vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 



dotace 

 Stručný popis aktivit navrhovaných k podpoře 

 

 

 


