
ÚČELOVÉ DOTACE MĚSTA PŘÍBRAM POSKYTNUTÉ PRO ROK 2018 - OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(schváleno Zastupitelstvem města Příbram usn.č.928!2018.-'ZM ze dne 19.02.2018)

. . výše požadované podpory .

Č. Žadatel Projekt Popis projektu, spaclflkace nákladů Naklady prolaktu ZM SCHVÉIJIO
v Kč (Kč)

v Kč v %

Mateřská škola Klubíčko Mali badateiě a přírodovědci zkoumají

Okružní 200 ' zákonitosti vody, život v ní i okolo - vycházky

?. 261 01 Příbram Za vodou - vážně i se zábavou do přírody k vodě, výroba vodního 27 500,00 22 000,00 18 000,00

IČ“ 75033917 ' mlýnkunoprava na exkurze (Rožmitáisko,

' Písek, Orlík. didaktické pomůcky),

Mateřská škola R bička Přírodovědný výukový program _ nákup

Fibichova 2?2 y ' pomůcek a vybavení k pozorování přírody,

2, 261 01 Příbram „ Výukový program Ježčata pokusům (dalekohled, mikroskop, motýlí 10 506,00 8 332,00 79 8 332,00

IČ“ „033934 ' zahrádka, budky pro veverky a strakapouda),

' výstava fotografií z průběhu projektu.

5553;g3331; Šššram Zabezpečení anna „aaského kroužku
3. Dlouhá 163, Vcelarstvl pro pribramskou Yčelanm Pnbrárn vcetne zalisteni pomucek, 23 000,00 18 400'00 18 400,00

Příbram "' veřejnost učast na soutěži Zlatá včela, vetennámn

IČ' 5190329 vyšetření a zajištění Iěčby včelstev.

v parku v Brodu vytvoření informačních tabuli

Brod 2020 — krok pro lepší o nakládání s odpady a tabulí o chráněných

4“ budoucnost, 2. část přírodních druzích, stromech, ptácích nejen z 49 700'00 18 200'00 37 10 OOO'DO

místního parku.

Přimě pozorování a kontakt se zvířaty

„ , „ ,- , prostřednictvím programů Centra ekologické

323213212? Klfcková Wla' Jen si děti všimněte, co je vychovy Ochrany fauny ČR, o.p.s., návštěra

5, 261 01 Příbram" krásy na světě — kolik je tu obory ve Skorotině, návštěva Záchranné 18 400,00 14 720,00 14 ?2000

IČ' 70921610 ' zvířátek! stanice v Hrachově - nákup didaktickyh

' pomůcek. úhrada programů. dopravy na

exkurze,
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' ' "'e ožaclovaně d o ' '

č. Žadatel Projekt Popis projektu, speclňkace nákladů Nakladfygšojektu WS p po ;) ry ZM stilgalilo

“-

lvlateřská škola, Příbram VII, Cyklus exkurzí s environmentální tématikou

Bratří Čapků 278, . . .. pro děti - lektomě, doprava na exkuae
261 01 Příbram S dětmi za pnrodou (Orlov. Hrachov, Hvožďany, Obořiště), 26 400,00 21 120,00 15 000.00

IČ: 61 100374 zajištění výstavy fotografií z exkurzí.

Lesní mateřská škola Příměstská tábory pro děti, 3 týdenní bloky s

Kozíčlnský Klabánek z.s. tematikou přírody a života v ní realizované v

?. Kozíčín 13, Letní brdské Iesohra'tky 2010 CHKO Brdy se zázemím v lesní školce - 90 000.00 2? 000,00 30 13 000,00

261 01 Příbram materiál k programům, nájemné, mzdová

IČ: 06149189 naklady.

Základní škola Příbram —

Březové Hory, Vícedenní poznávací exkurze žáků do NP

P k k' 3.31r Poznánlochranya P d ., db m,m. “vod .v ,“ zn t'n

“* GPS a ' , rozmanitosti přírody v “ “,' 5 o ,“ y. ' pr" “' “a a 03 ' a 52 000.00 40 000,00 rv 29 000.00
261 01 Příbram Vl-Březove , . školnr vzdělavacr program — doprava,

Národnim parku Podyjí , .

Hory lektome, ubytováni.

IČ: 47067641

Akce Den Země s celoškolním úkolem,

výroba informačních tabulí a panelů a

ŠÍZĚĚÉÍSŠKDIG' Příbram V"" tématem hmyzu & motýlů, návštěva motýlárla

261 01 Příbram VIII Den země - Hmyz a motýli v Hrochově. pořízení motýíích domečků na 60 000,00 48 000,00 27 000,00

IC' 4530422 pozorování vývojových stádií, vyroba

' domečku pro hmyz. výtvarná Soutěž, výstava

prací v rámci Dne země.

2. ročník charitativní akce v lesoparku Litavka

NE MNOZIRNAM. 2.5. na podporu psího útulku v Lazci, Spolku pro

Šachetní 392. kočku a Společnosti přátel koček Příbram -

10' 261 01 Příbram V-Zdaboř Den pro zvíře pronájem pódia, výroba propagačních 62 500'00 50 000'00 10 000'00

IČ: 04708181 materiálů, materiál na soutěže pro děti a

odměny.
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' Výše požadované podpory

Žadatel Popis projektu, specifikace nákladů Náklady Přím" ZM schhválllo

“'“" mm "““

Junák—česky skaut, středisko Rozvoj vztahu dětí k životnímu prostředí ve

Hiawatha Příbram, zs., Ptactvo v zimě - městě, zejména k městskému ptactvo -

Žežická 193. environmentální program pro výroba 2 větších krmítek (umístění v okolí 2 500,00 2 000.00 2 000.00

261 01 Příbram VII děti ve věku 5—11 let klubovny) a sady menších krmítek (možnost

IČ: 18608221 umístění v blízkosti domovů dětí).

Waldorfská škola Příbram - Nákup včelstev a zhotovení úlů, založení

mateřská škola, zakladní včelařskěho kroužku, nákup vceíařskych

škola a střední škola, . „ , potřeb na vytáčení medu a zpracování vosku.

12' Hornická 327, Školnl vcelln ochranných pomůcek, literatury, vysázení % 200'00 78 200'00 34 548'00

261 01 Příbram II bylinná zahrádky před včelinem, pořádání

IČ: 42731259 přednášek. besed, víkendových seminářů.

Zpracovaía: Alena Vilímková, Odbor životního prostředí
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