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Příloha č. 2  

 

Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2023. 

Komise byla při projednávání předložených žádostí usnášeníschopná (přítomno 9 členů 

komise). RNDr. Machalová předložila komisi doručené žádosti s hodnocením Odboru 

stavebního úřadu a životního prostředí (STAV): 

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 statutárního města Přerova 

pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro rok 2023 (dále jen Program) a to v tomto pořadí: 

Účel A.:   

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

Projekt: „Environmentální výchovné a vzdělávací aktivity BIOS ve školním roce 

2023/2024“ 
Projekt zahrnuje každoroční poskytování komplexního environmentálního vzdělávání 

a výchovy formou pořádání pravidelných i nepravidelných vzdělávacích činností – 

ekologických kurzů, přírodovědných kroužkům výukových programů, soutěží a akcí 

pro žáky a studenty, předškolní děti, děti a mládež z řad veřejnosti. Ve školním roce 

2023/2024 se jedná o již 37. ročník prestižní a tradiční dlouholeté vědomostní soutěže Naší 

přírodou (kvalifikační kola, finále, účast průměrně cca 200 soutěžících), nejméně 8 dalších 

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

soutěž, soutěž chovatelů PET, minimálně 4 rybářské soutěže, Příroda kolem nás. fotosoutěž, 

Nejmazlík – pro chovatele psů a koček), ekologické kurzy, cca 70 výukových ekologických 

programů pro žáky středních a základních škol (účast až 900 dětí), tematické EVVO akce 

pro děti, mládež, žáky a studenty včetně soutěžních programů při výročních akcích (Den 

Země, Den stromů, Den zvířat, Den vody a Den dětí v přírodě). 

 Měřitelné výstupy: aktuální roční přehledy jednotlivých činností a aktivit, 

organizační a hodnotící protokoly, propozice soutěží, přehled odměn, seznamy 

účastníků 

 Použití dotace na: knihy, tiskoviny, odměny a ceny, doprava na přírodovědnou 

exkurzi 

 Početnost cílové skupiny: min. 700 

Požadovaná částka: 33 150,- Kč (85 % celkových nákladů). 

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

Bartošova 24 

Projekt: „Environmentálně zaměřené výchovně vzdělávací programy pro žáky OA 

Přerov“ 

Projekt spočívá v uspořádání školní soutěže s tématikou EVVO pro cca 320 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 výukovém programu BINGO! s tematikou EVVO v zábavním vědeckém parku VIDA! 

V Brně pro cca 30 žáků z jedné třídy 2. ročníku, shlédnutí 3D filmu „poslední útes“. 

Z vlastních zdrojů je zajištěn dlouhodobý sponzoring žirafy Rotschildovy v ZOO Zlín. 

 Měřitelné výstupy: powerpointové prezentace žáků, plakáty k environmentálně 

významným dnům, propozice školní soutěže, prezentace projektu na webu školy 
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 Použití dotace na: nákup kancelářských pomůcek, vstupné do VIDA parku + 

doprava, 7 000,- DPP osoby odpovědné za aktivitu 

 Početnost cílové skupiny: min. 320 

Požadovaná částka: 36 000,- Kč (90 % celkových nákladů); 

3. Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8 
Projekt: „EkoDomov“ (Domov mládeže Přerov, Kouřilkova 8) - Etapa 1. 

Cílem projektu je vybudovat v Domově mládeže EVVO učebnu, kde by se žáci mohli 

setkávat na workshopech, školeních a besedách v rámci environmentální výuky. První etapa 

je zaměřena problematiku produkce odpadu s důrazem na bioodpad. V rámci školní zahrady 

studenti sestaví vlastní vermikompostér a zpracují pravidla jeho používání, budou se podílet 

na zpracování kompostu. Budou vytvořeny dvě výukové prezentace na téma „Budoucnost 

(bez) odpadu a Uzavřený cyklus jídla. Domov navázal těsnou spolupráci se společností 

BezObalu, která bude pořádat pravidelné přednášky pro studenty  

 Měřitelné výstupy: vytvoření 2 výukových prezentací, výroba vermikompostéru 

 Použití dotace na: knihy, tiskoviny, ochranné pomůcky, materiál na výrobu 

vermikompostéru, nákup nábytku do EVVO klubovny, služby školení 

 Početnost cílové skupiny: 200 studentů 

Požadovaná částka: 25 000,- Kč (100 % celkových nákladů); 

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

Projekt: Zahradní slavnost 2023 

V projektu jde o uspořádání tradiční zahradní slavnosti jako propagace znovuotevření nové 

budovy ORNIS. Termín je plánován ve 2. polovině roku – na podzim. V rámci akce 

proběhne divadelní představení pro děti, koncerty a 2 komentované prohlídky nové 

budovy, seznámení s novou expozicí Ptáci Česka a za příznivého počasí i prohlídka 

venkovních expozicí budek, krmítek a ochrany ptactva, pro děti bude určen zábavný kvíz. 

 Měřitelné výstupy: 1 osvětová akce, 2 komentované prohlídky budovy, kvíz 

pro děti, 5 článků (reportáží) v médiích 

 Použití dotace: náklady na koncert a divadelní představení 

 Početnost cílové skupiny: cca 250 návštěvníků 

Požadovaná částka: 40 000,- Kč (43 % celkových nákladů) 

 

5. Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 

Projekt: „Renovace expozice pro lamy v rámci naučné stezky, rozvoj kompetencí 

v oblasti EVVO formou realizace akcí cílených na zemědělství pro žáky přerovských 

a okolních MŠ, ZŠ a SŠ a veřejnost“ 
Projekt zahrnuje výrobu ohrady s přístřeškem pro lamy alpaky z dřevěných kůlů a desek 

na pozemku p. č. 6807/1 k.ú. Přerov s naučnou tabulí s odborným textem. Součástí projektu 

je realizace tematických workshopů pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ, cca 12 komentovaných 

prohlídek školní farmy s odborným výkladem pro cca 220 žáků, realizace Dne zemědělství 

pro cca 120žáků, uspořádání akce Vítání jara a Vánoční krmení zvířat pro širokou veřejnost 

 Měřitelné výstupy: výběh pro lamy, 12 komentovaných prohlídek, 2 tradiční akce 

pro veřejnost (velikonoce, vánoce), Den zemědělství 

 Použití dotace: materiál na stavbu přístřešku, (prkna, spojovací materiál, barvy 

 Početnost cílové skupiny: min. 600 

Požadovaná částka: 40 000,- Kč (50 % celkových nákladů). 

6. Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, pobočný spolek, 

Budovatelů 240/3, Přerov 

Projekt: „Zahrádkáři sobě i městu v roce 2023“ 
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Projekt zahrnuje akce pro členy svazu, MŠ, ZŠ i odborné školy a veřejnost k podpoře vztahu 

k přírodě a půdě a aktivního trávení volného času a vzdělávání spočívající v uspořádání 

nejméně dvou přednášek na téma „Dešťové srážky v Přerově, hospodaření s vodou, úsporné 

závlahy“ a „Ochutnávka jablek“ s komentářem k jednotlivým odrůdám, floristické soutěže 

pro střední odborné školy, soutěže Mladý pěstitel pro ZŠ, a ve spolupráci s ORNIS na 

okresním kole výtvarné soutěže na téma „Krása a zdraví ze zahrady“ v kategoriích od MŠ 

až po 2. stupeň ZŠ. 

 Měřitelné výstupy: 2 přednášky, 2 odborné soutěže, 1 výtvarná soutěže, výstava 

s vernisáží 

 Použití dotace: tisk a výlep plakátů, grafické práce, lektorné přednášejícím, ceny 

do soutěží, aranžovací materiál 

 Početnost cílové skupiny: cca 200  

Požadovaná částka: 13 000,- Kč (70 % celkových nákladů); 

7. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1 Přerov, pobočný spolek, 

Havlíčkova 1286/29, Přerov 

Projekt: „Aktivity Základní organizace č. 1 ČZS Přerov v roce 2023“ 

Projekt má za cíl podpořit činnost ZO č. 1 pořádáním akcí pro členy svazu a veřejnost 

formou zájezdu s odbornou přednáškou pro 48 osob, ukázkou letního výchovného řezu, 

spoluúčastí na Dni stromů pro školy v parku Michalov s ORNISEM a BIOSEM. 

 Měřitelné výstupy: uspořádání zájezdu, 1 akce s ukázkou řezu dřevin, Den stromů 

 Použití dotace: doprava autobusem 

 Početnost cílové skupiny: cca 90 osob 

Požadovaná částka: 8 000,- Kč (44 % 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 pondělí až pátek od 9 do 15 hodin, uspořádání 5 osvětových akcí celostátního 

charakteru – Den stromů, Den Země, Férová snídaně, Víkend otevřených zahrad, Týden 

důstojné práce, 15 akcí s tematikou EVVO formou dílny, swapu, vycházky, přednášky, 

uspořádání znalostní soutěže pro žáky Mladý zahrádkář, výtvarné soutěže a výstavy 

s vernisáží pro různé stupně škol, i ve vzdělávání ekoporadců. Ekoporadna se specializuje 

na ochranu zvířat z volné přírody, na přírodní zahrady a zeleň, samozásobitelství. 

Je součástí sítě ekoporaden registrovaných na MŽP a spolupracuje s dalšími, zejména 

z Olomouckého kraje. Dotazy zodpovídá v pracovní dny (pondělí až pátek 

od 9 do 15 hodin) osobně, elektronicky, online na webových stránkách, telefonicky 

i písemně nejen místním klientům, ročně cca 900 dotazů, její činnost je úzce provázána 

s činností záchranné stanice a s muzejní prací, funguje i na faceboku.  

 Měřitelné výstupy:1 výtvarná soutěž, 1 znalostní soutěž, 5 osvětových akcí 

celostátního charakteru, 15 akcí místního charakteru, počet zodpovězených dotazů, 

2 vzdělávací konference pro ekoporadce 

 Použití dotace: materiál na dílny, ceny do soutěží, lektorné, výlep plakátů, DPP 

Požadovaná částka: 50 000,- Kč (24,5 % celkových nákladů). 

Účel C.: 

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

„Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS Přerov“ 
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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 dále i v dlouhodobé péči 

o trvale handicapované živočichy a poskytování kvalitních informací o účinné pomoci 

a ochraně živočichů a jejich biotopů. Záchranná stanice je v provozu celoročně, v pracovní 

dny od 9.00 do 15.00 hodin, příjem živočichů probíhá v zařízení stanice nebo pracovníkem 

v terénu, v odůvodněných či akutních případech i mimo tuto dobu dle individuální dohody, 

a to pro ORP Přerov a Lipník n.B. Kapacita cca 63 zvířat (savci kromě velkých šelem, ptáci, 

plazi a obojživelníci). 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   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. Každoročně stanice přijímá průměrně cca 250 jedinců, 

přes 50 druhů zvířat, převážně ptáků.  

 Měřitelné výstupy: evidence živočichů a statistické zhodnocení příjmů a výsledků 

péče, osvětové programy pro školy i veřejnost, mediální propagace 

 Použití dotace: mzdy, platy, odměny včetně pojistného, tvorba FKSP, zákonné 

pojištění při pracovním úrazu 

Požadovaná částka: 300 000,- Kč (42 % celkových nákladů). 

Účel D.: 

1. Predmostenzis, z.s., Žernava, č. ev. 147, Přerov-Předmostí,  

„Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický kopec“ 

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 populace přírodně hodnotných, 

chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů formou spásání, kosení, redukcí 

náletových a nepůvodních dřevin na celkové ploše 22 ha (ve výpůjčce od města a Cementu 

Hranice). V r. 2023 bude realizována na jednotlivých dílčích plochách jednorázová 

oplůtková pastva smíšeného stáda k obnově travního porostu v kombinaci se sečením 

daných ploch, vyřezávání náletových dřevin vyšších jak 1 m, poštěpkování vyřezané 

biomasy, odstranění výmladků dřevin křovinořezem, likvidace invazivních druhů dřevin-

zejména trnovníku akátu, řez ovocných dřevin a následná péče o mladé ovocné stromky 

spočívající v naroubování, zastřižení větví a úpravě ochrany proti okusu. 

 Celková plocha zájmového území: 25 ha 

 Plošný rozsah vlastních realizačních opatření v r. 2023: 20 ha 

 Měřitelné výstupy:14 zastávkových označníků pěškobusu, sečení, spásání ploch, 

odstranění invazivních druhů rostlin 

 Použití dotace: pohonné hmoty, tisk, práce v terénu, mzdy a pojistné 

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

 

2. Naše společná krajina, Pavlovice u Přerova 274 

„Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-hvězdárna, 5. etapa (rozšíření)“ 
Projekt má za cíl zvýšení biodiverzity zemědělské krajiny založením krajinného prvku 

v místě lokálního biokoridoru LBK 4 na pozemku p. č. 5701/16 a 5276/12, k. ú. Přerov, 
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spočívající v založení pestrého keřového remízu s malým zastoupením stromů 

a s doprovodnými travino-bylinnými společenstvy. Část dřevin byla již vysazena v letech 

2019 - 2022. Krajinný prvek je rozdělen do severní a jižní oplocenky, dosazovány jsou keře 

z regionu – kalina obecná, ptačí zob, trnka obecná, hloh jednosemenný, růže šípková, 

pámelník bílý a brslen evropský. V r. 2023 realizace projektu pokračuje v údržbě 

oplocenek, sečení travního porostu, podpoře opylovačů, údržbě výsadeb, botanickém 

průzkumu a monitoringu náletů a dále v přípravě pozemku p. č. 5276/12 – tzv. Hvězdárna 

II – na stavbu nové další oplocenky. Součástí je i zapojení členů spolku do komunitních 

akcí při úklidu v oplocenkách, propagace formou článků na webu Koroptvicky.cz 

a informačních cedulek na oplocenkách. V r. 2023 budou uspořádány 3 osvětové akce 

pro veřejnost (Den Země, Den otevřených zahrad, Den pro klima). Pozemek je na 10 let 

(do r. 2028) 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. 

 Celková plocha zájmového území: 0,97 ha 

 Plošný rozsah vlastních realizačních opatření v r. 2023: 0,71 ha 

 Měřitelné výstupy: péče o 48 vysazených stromů a 140 keřů, provedení botanického 

průzkumu a monitoringu náletů, 2x mozaikovité sečení, propagace – 5 článků 

na webu koroptvičky.cz, stavba nové oplocenky – Hvězdárna II, uspořádání 

3 osvětových akcí pro veřejnost 

 Použití dotace: osivo, pletivo, kůly, spojovací materiál, tisk, služby sečení, péče 

o dřeviny, stavba nové oplocenky, mzdy, platy 

Požadovaná částka: 92 500,- Kč (50 % celkových nákladů). 

STAV konstatoval, že všechny předložené žádosti splňují požadované náležitosti a podmínky 

pro další hodnocení v souladu s „Programem“. 

STAV připomenul výši vyčleněné finanční částky pro poskytnutí tohoto druhu dotací v rámci 

rozpočtu v roce 2023, která činí pro účel A. 150 000- Kč, pro účel B. 50 000,- Kč, pro účel C. 

300 000,- Kč a pro účel D. 350 000- Kč. 

STAV předložil členům komise návrh hodnocení projektů účelu A, B, C, D dle bodových 

kritérií Programu. Členové komise se seznámili s jednotlivými žádostmi a návrhem odboru 

STAV a po krátké diskuzi 

 komise stanovila pořadí žádostí o dotaci pro účel A takto:  

pořadí žadatel projekt požadovaná 

dotace 

body 

1. SVČ Atlas a BIOS 

Přerov, Žižkova 12 

Environmentální výchovné a vzdělávací 

aktivity v BIOS ve školním roce 

2023/2024 

33 150,- 

(85 %) 

53 

2. Střední škola 

zemědělská, Přerov, 

Osmek 47  

Renovace expozice pro lamy v rámci 

naučné stezky, rozvoj kompetencí 

v oblasti EVVO formou realizace akcí 

cílených na zemědělství pro žáky 

přerovských a okolních MŠ, ZŠ a SŠ a 

veřejnost 

40 000,- 

(50 %) 

51 

3. Územní sdružení 

Českého 

zahrádkářského svaz 

Zahrádkáři sobě i městu v roce 2023 13 000,- 

(70 %) 

46 
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Přerov, pobočný 

spolek, Budovatelů 

240/3  

4. Základní organizace 

Českého 

zahrádkářského 

svazu č. 1 Přerov, 

pobočný spolek, 

Havlíčkova 1286/29 

Aktivity Základní organizace č. 1 ČZS 

Přerov v roce 2023 
8 000,- 

(44 %) 

45 

5. Muzeum 

Komenského 

v Přerově, p. o., 

Horní náměstí 7 

Zahradní slavnost 2023 40 000,- 

(43 %) 

42 

Celkem (mezisoučet) 134 150,-Kč 

6. Střední škola 

technická, Přerov, 

Kouřilkova 8 

EkoDomov (Domov mládeže Přerov, 

Kouřílkova 8) - Etapa 1. 
25 000,- 

(100 %) 

34 

7. Obchodní akademie a 

Státní jazyková škola 

s právem státní 

jazykové zkoušky, 

Přerov, Bartošova 24 

Environmentálně zaměřené výchovně 

vzdělávací programy pro žáky OA Přerov 

36 000,- 

(90 %) 

32 

Celkem                195 150,- Kč 

V rámci stanovených pravidel „Programu“ a vyčleněné částky pro účel A (150 000,- Kč) 

Komise navrhla podpořit projekty s pořadovým číslem 1 až 5 celkovou částkou 134 150,- Kč. 

Dále komise doporučila poskytnout dotaci všem žadatelům v požadované výši (tedy 1 až 7) 

a k pokrytí rozdílu ve výši 45 150,- Kč využít nevyčerpané prostředky z jiných dotačních titulů 

statutárního města Přerova. 

 komise konstatovala, že jediný uchazeč o dotaci pro účel B dosáhl 53 bodů (minimální 

počet pro přiznání dotace dle „Programu“ je 20 bodů) a doporučila poskytnout žadateli 

dotaci v požadované výši. 

žadatel projekt požadovaná

dotace 

body 

Muzeum Komenského 

v Přerově, p. o., Horní 

náměstí 7 

Ekoporadna ORNIS 50 000,- 

(24,5 %) 

53 

 Komise konstatovala, že jediný uchazeč o dotaci pro účel C dosáhl 129 bodů (minimální 

počet pro přiznání dotace dle „Programu“ je 50 bodů) a doporučila poskytnout žadateli 

dotaci v požadované výši. 

žadatel projekt požadovaná 

dotace 

body 

Muzeum Komenského Celoroční provoz Záchranné stanice pro 300 000,- 129 
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v Přerově, p. o., Horní 

náměstí 7 

živočichy ORNIS (42 %) 

 komise přidělila dvěma žadatelům o dotaci pro účel D body takto: 

pořadí žadatel projekt požadovaná 

dotace 

body 

1. Predmostenzis, z. s., 

Žernavá 147e, Přerov-

Předmostí 

Podpora biodiverzity Knejzlíkových 

sadů a přírodní památky Popovický 

kopec 

350 000,- 

(15 %) 

52 

2.  Naše společná krajina, 

z. s., Pavlovice u 

Přerova 274 

Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-

Hvězdárna, 5. etapa (rozšíření) 

92 500,- 

(50 %) 

13 

V rámci stanovených pravidel „Programu“ a vyčleněné částky pro účel D (350 000,- Kč) 

výslednému poměru bodového hodnocení odpovídá výše navrhované podpory takto: 

- Projekt 1: 280 000,- Kč 

- Projekt 2: 70 000,- Kč 

Komise doporučila poskytnout dotaci oběma žadatelům v požadované výši a k pokrytí rozdílu 

ve výši 92 500,- Kč využít nevyčerpané prostředky z jiných dotačních titulů statutárního města 

Přerova. 

 

Na závěr komise potvrdila průběh a výsledky hodnocení svým usnesením, které tvoří 

samostatnou přílohu zápisu z jednání komise. 

 

 

 

V Přerově dne: 20.března 2023 

 

 

Zapsala:  

RNDr. Yvona Machalová, referentka oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče

  

 

 


