Učelově dotace města Příbram pro rok 2017
oblast: životní prostředí
(schváleno Zastupitelstvem mesta Příbram usnč. 675í2017íZM ze dne 27.03.2017)
Náklad

Č.

Žadatel

Popis projektu, specifikace nákladů

_

Výše požadované podpory

y -

Schváleno ZM (Kč)

pro1ektu v Ko

v%
Základní škola pod Svatou
Horou, Příbram,
1.

Balbínova 328,
261 01 Příbram Il,

Vytvoření bylinkové zahrádky. zakoupení
fotoaparátu-dokumentace změn během
Bylinková zahrádka

kalendářního roku (záznamy, fotograňe),
vytvoření výukového materiálu v podobě

IČ: 42?30886

45 000.00

33 000,00

73

25 000.00

260 GOO'DG

90 800100

35

82 400,00

2? 900,00

20 900,00

?5

20 900,00

15 800,00

12 600,00

12 600,00

45 000,00

36 000,00

21 000,00

nástěnných prezentaci.
Péče () Odchycená a nalezené kočky na

2“

Spolek pro kočku,
Legionářů 345,

Celoroční péče o
oci-chycené a nalezené

území města Příbram — zajištění léčení a
kastraci, provoz domácích depozit. péče o

261 01 Příbram VII,

kočky a koťata na uzemi

kočky v průběhu léčby, po kastraoíoh,

IČ: 22902333

města Příbram

zajištění nových domovů pro vykastrovane

kočky.
Poznávání přírody metodou pozorování a

Mateřská škola Klubíčko,
3.

Okružní 200

Přírodou s otevřenýma

.. '
IČ“ 75033917

ocnma &: kouzelnou hulkou

261 01 Pribram,

..

,

'

experiment“
prace s “?““on
materiálem. encyklopediemi. Pořízení
skleníku & založení kompostéru na
,
, .
.
zahrade MŠ, pozorovani rostlin, pokusy,

vytvoření herbáře. výlety do CHKO Brdy,
spolupráce & Domem Natura.
Cyklus exkurzí pro děti s odborným
výkladem a názomými ukázkami přímo

4.

Mateřská škola, Příbram VII,
Bratří Čapků 278,

Příroda na dosah ruky

IČ: 011003?4

v terénu, návštěva ZS Ochrany fauny
v Hrachově, Ekologického centra Orlov,

Domu Natura. Po ukončení projektu bude
v prostorách MŠ uspořádána výstava

& fotografiemi z průběhu projektu.
Celoškolní akce zaměřená na třídění

5.

Mateřská škola, Příbram VIII,
Školní 131.
Začarovaná zahrada

odpadu - aktivní zapojení dětí & rodičů do
společné aktivity na nově zbudované
zahradě v přírodním stylu, pořízení

IČ: ?0887896

venkovních ivnitřnich boxů na tříděný
odpad, zhotovení kostýmů pro děti i

rodičeodmény pro děti.
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Účelové dotace města Příbram pro rok 2017
oblast: životní prostředí
(schváleno Zastupitelstvem města Příbram usně, 075l201'i'íZM ze dne 21032017)
'
Č.

Žadatel

Projekt

Popis projektu, specltikace nákladů

V ' 'e ožadované od 0

h_laklady _
prolektu v Kč

ys

p

p

p ry

Schváleno ZM (Kč)

.rt-.

,

„

Zajištění léčby včelstev. osvěta v místním

Česky svaz vcelaru, zs,
.

,

.

.

Dlouhá 103,

, ,

„

„.

„

tisku, odborne prednasky, cmnost krouzku

zakladni organizace Příbram,

Včelař'c' Př'bram daro án' med MŠ

Včelařství a 000 v Příbrami

Příbram "|
IČ- 619033129

„' *, ,'

'. . \Í “„

t?

'

34 000,00

2? 200,00

27 200,00

organizacni zajisteni Stredočeskeho
krajského kola celostátní soutěže dětí

'

"Zlatá včela" konané v Příbrami.
Rozšíření zeleně v Brodě - výsadba
okrasných keřů, optimalizace umístění

Brod 2020 — krok pro lepší kontejnerů na tříděný odpad (motivace
budoucnost
místních i zahrádkářů ke třídění). vytvoření
ekologické knihovničky celoroční

?.

"'

Společnost přátel koček

1

000,0
5

500,00
O

23

3 500,00

3

.- |

Péče o opuštěně kočky na území města
Příbram — kastraění program, monitoring,

Realizace kastračního

Pribram, zs., Školní ?3,

programu a pece o ,

261 01 Pribram VIII,

opustene kocky na uzemi

.

regulace populace pomoci odchytu a
kastracL vetennarnl pece, provoz

IČ: 01350171

města Příbram

domácich depozit (krmení , stelivo), kde
probíhá dolěčeni po kastracich.

150 000.00

100 00000

6?

42 400'00

13 000,00

5 000,00

38

5 000.00

89 000'00

44 00030

49

10 000'00

Bene programů zaměřených na oblast
získávání nerostných surovin a vlivu na

Junák — český skaut.
středisko Hiawatha Příbram,

Těžba a její nasledky —

životní prostředí (zatížení těžbou),

z.s., Žežická 193,
261 01 Příbram Vll,
IČ: 18608221

env. programy pro děti
6—14Iet

návštěva vybraných lokalit jak v okolí
Příbrami (prohlídka hald a současného
biotopu), i na dalších místech (např, Kutná
Hora či Koněpruské jeskyně).
Zajištění programu a doplňkových akcí na
Den Země (22.4.2017) v areálu střediska

Ekologické centrum Orlov,
o.p.s„ Orlov 79,
10'

261 01 Příbram,

Orlov a v Domě Natura — procházka
areálem farmy Orlov (stanoviště
Den Země 2017

IČ: 24?510?3

s informacemi o činnosti ekocentra),

program v Domě Natura. WA,-28.4.2017
akce pro třídní kolektivy v areálu Orlov i
v Domě Natura.

Zpracovala: Alena Vilímková, odbor životního prostřed i
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