
Zágis : iednání komise gro životní grostředí a ekologii

Datum:12.1.2018.16:00 h

Účast: Mgr. Jiří Mach, Ing. Jiřina Michalová, MUDr. Hana Vithová lng. Ján Pajtai,
Radek Vystyd

Omluveni: Hana Hečková, Radek Vystyd

Neomluveni: Zbyněk Havelka

Koordinátor: Ing. Petr Walenka

(komise usnášenísahopná — ano 4 členů ze ?)

Program:

1. Zahájení , představení programu jednání
2. Dotace \: oblasti životního prostředí v roce 2018 - projednání
3. Různé
4. Usnesení komise, závěr

ad 1) Zahájení, představení programu jednání

ad 3) Dotace \: oblasti životního prostředí v roce 2018

ad 5) Různé

ad ?) Usnesení komise, závěr

Usnesení komise č. 1:
Komise projednala žádosti o dotace v oblasti životního prostředí v roce 2018 a navrhuje radě města

rozděleni ňnančních prostředků tak, jak je uvedeno v příloze zápisu.

Usnesení komise (5. 2:
Komise doporučuje Radě města ke zvážení možnost zapojit jednotlivé komise do posuzování

proveditemosri projektů, které bude podle představeného harmonogramu probíhat od 1. 3. 2018 do
30. 4. 2018. Vyhfášená akce využítí tzv. participarivnfho rozpočtuje zaměřena na revitalizací
veřejného prostoru, přičemž péče o néjje ! rovněž předmětem zájmu komise.

Kamise schválila usnesení \: poměru:

pro: 4

proti: 0

zd ržel se: 0

Datum: 15.1.2018

Zapsal: Mgr. Jiří Mach v.r.



Seznam žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Příbram \! roce

201 8

oblast: životní prostředí
Výše

žadované
Č Žadatel Popis projektu. specifikace po odo Návrh komise

Malí badatelé & přírodovědci zkoumají
Mateřská škola Klubíčko, zákonitosti vody, život v ní i okolo -

Okružní 200, Za vodou - vážně i se vycházky do přírody k vodě, výroba
1' 261 01 Příbram. zábavou vodního mlýnku,doprava na exkurze 22 UGO'DD 18 000'00

IČ: 75033017 (Rožmitálsko, Písek, Orlík, didaktické
pomůcky).

Přírodovědný výukový program -

Mateřská škola Rybička nákup pomůcek a vybavení k
. , ' , . pozorování přírody, pokusům

2, F'b'chova 272' VMO“ program (dalekohled, mikroskop, motýlí & 332,00 0 332,00
261 01 Příbram, Ježčata hrádk [: dk k
IČ: ?5033984 za a' " Ypm ““E" Y 3..

strakapouda). vystaven fotografn z

průběhu proieklu.

Český svaz včelařů, 25., Zabezpečení činnosti včalařského
základní organizace kroužku Včelaříci Příbram včetně

3. Příbram, Dlouhá163, říbgiíigsůvíggmst zajištění pomůcek, účast na soutěži 10 400,00 10 400,00
Příbram III, p ] Zlatá včela, veterinární vyšetření 3
IČ: 61903329 zajištění léčby včelstev.

V parku \: Brodu vytvoření
Brod 2020 — krok pro intonačních tabulí o nakládání s

_ ep uoucnost, . opayatauocrnnc , ,4 [F0] | šíbd 2 d d blí háěýh 1820000 1000000
část přírodních druzích, stromech, ptácích

nejen z místního parku.

Přímé pozorování a kontakt se zvířaty
_ prostřgdnictvfm programů Centra

CO“
5' 261 01 Příbram ||, CÍŠĚĚÉSŠ23,23, “ Skorotíně, návštěva Záchranné "* 720-0“ 14 720,00

|C: ?0921010 1 “ stanice \: Hrachová - nákup
didaktickýh pomůcek, úhrada

programů, dopravy na exkurze.

- , - -. Cyklus exkurzí & environmentální
3123.53; ÍĚOĚžBPr'bI-am VI" témati kou pro děti — iektorné, doprava

261 01 PIEÍbram ' S dětmi za přírodou na exkurze (Orlov, Hrachcw, 21 120,00 15 000,00

IČ“ 61100374 Hvožďany, Obořiště ), zajištění

' výstavy fotografií z exkurzi.

, . , „ Příměstské tábory pro děti, 3 týdenní

IŘÉŽTŠÍÉSÍÍŽĚĚÉŽŘÉÉ z & bloky s tématikou přírody a života v ní
7 Kozičín 13 ' ' Letni brdSi-cé realizované \! CHKO Brdy se 27 000 00 13 000 00

' 261 01 Příůram iesohrátky 2018 zázemím \: lesní školce — materiál k ' '

IČ“ 06149189 programům, nájemné, mzdové

“ náklady,

Základní škola Příbram - . Vícedenní poznávací exkurze žáků do
Březové Hory, rcitrjržgržiiggtfhrřígěav NP Podyjí & odomými průvodci \:

Prokopské 337, Náro0nímp &rkuy návaznosti na školní vzdělávací 40 000,00 29 000,00

201 01 Příbram Pod .? program - doprava, lektomé,
|C: zamerem “ ubytování.



Akca Den Země & celoškolním
úkolem, výroba informačních tabulí &

, , ., Iů 5 tématem hm zu a mot'lůZakladm škola Pnbram vm „ p?"ř' „ , . . Y - V =
. ' „, ' Den zeme - Hmyz & navsteva motylana \: Hrachova.

9. Školnl 75, 201 01 Prlbram motýli pořízení motýlích domečků na 48 000,00 27 000,00
IČ. 42730422 . , . . . . ., ,

pozorovam vyvolovych stedu, vyroba
domečku pro hmyz. výtvarná soutěž,

výstava prací v rámci Dne země.

2. ročník charitativní akce v lesoparku
Litavka na podporu psího útulku v

ŠŽCHŠSŽIŠŽNAM' Z'S' Lezci, Spolku pro kočku & Spoiečnosti
10. 261 01 Přfbra'm V—Zdabcř Den pro zvíře přátel koček Příbram - pronájem 50 000.00 10 000.00

_ pódia, výroba propagačních
|Č.04708101 .. .. ., ..

matenalu. matenal na souteze pro

děti a odměny.

Junák—český skaut, Rozvoj vztahu dětí k životnímu
středisko Hiawatha Příbram, Ptactvo \: zimě - pmatředí ve městě, zejména k
25., environmentální městskému ptactvu - výroba 2 větších

„' Žežická 193, program pro děti ve krmítek (umístění \; okolr klubovny) & 2 GOO'UO 2 00030

261 01 Příbram VII věku 5-11 let sedy menších krmítek (možnost

IČ: 18608221 umístění v blízkosti domovů dětí).

Nákup včalstev & zhotovení úlů,
Waldorfská škola Příbram - založení včelařského kroužku, nákup
mateřská škola, základní včelařských potřeb na vytáčení medu

Škola & středníškola, , „ , & zpracováni vosku, ochranných
12“ Hornická 327, Školnl vceiln pomůcek, literatury, vysázení bylinné 78 200'00 34 548'00

261 01 Příbram || zahrádky před včelínem, pořádání
IČ: 42731259 přednášek, besed, víkendových

seminářů.

l_347 972,00 200 000,00

Schválený rozpočet na finanční podporu v oblasti životního prostředí: 200 000.00 Kč

Zpracovala: Alena Vilímková, OŽP


