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Město Příbram
Odbor životního prostředí

Pro jednání ZM
dne: 25.03.2019

Název bodu jednání:
Dotace 201 g - Životní prostředí
Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

Ing, Petr Walenka, vedoucí Odboru životního prostřed

Projednáno:

v RM dne 04.03.2019

Text usneseni RM:
R.usn Č.161/2019
l. doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro
rok 2019 - oblast životní prostředí" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotaci za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky
u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.
||. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstý města dne 25.03.2019.
Napsala:

Alena VilImková

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje X neschvaluje
poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytováni dotaci pro rok 2019
- oblast životní prostředí" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotaci za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejněni účetní závěrky
u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy.
Důvodová zpráva:
V příloze předkládáme návrh RM na rozdělenI programových dotaci pro rok 2019, které byly podány
v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok 2019 - oblast životní prostředí" (dále
jen ,,program"). V Komisi pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě (dále jen ,,komise") byly žádosti
posouzeny dne 14.02.2019, následně návrh projednala RM dne 04.03.2019 a doporučuje ZM schválit
poskytnuti dotaci dle předkládaného návrhu. Zápis z jednání komise, popis projektů s komentářem a
seznam žádosti s návrhem na přiděleni dotace tvoří přIlohu. ZM schválilo na poskytnutí programových
dotaci v oblasti životního prostředí částku 300 000,00 Kč. Finanční prostředky na programové dotace
jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 723 - OŽP na rok 2019.
Dle Pravidel pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomocí č. 2/2018, či. I bod 2, bude
schválená dotace vyplacena těm subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní
závěrku za rok 2017. Podmínka se týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.
Dle zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. Pro oblast životní prostředí byl program schválen
ZM usn.č. 1044/2018/ZM ze dne 10.09.2018. O dotaci na účel stanovený v tomto programu může
, požádat každý žadatel, který splní dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory
z veřejných prostředků z ekonomických důvodů nutně potřebuje. Dle zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů § 10a, odst. (4) nevyhovI-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti,
Přílohy
1. Zápis z jednán j komise, popis projektů a komentář k jednotlivým projektům
2. Seznam žádosti s návrhem na přidělení dotace

áÁ
Zápis z 1. jednání Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě
Datum: 14.02.2019

Účast: RNDr. Blanka Studničná, Tomáš Dvořáček, Alena Hlubučková, Ing. Ján Pajtai, Viktor Stejskal,
Dagmar Vaňousová Pešková
(komise je usnášeníschopná, přítomno 6 členů ze 7 členů)
Omluven: Marlin Melmuk
Koordinátor: Ing. Petr Walenka
Program:
1. Zahájení
2. Informace koordinátora k činnosti komise
3. Dotace v oblasti životního prostředí 2019
4. Různé
5. Závěr

ad l) Zahájení předsedkyně komise
Nastíněni problematiky práce komise, výzva k formulováni návrhů členů komise do plánu činnosti.
Sama vidí tyto priority: doprava ve městě, čistota vodních toků a s tím souvÍsejÍcÍ odkanalizovánI části
města.
ad 2) Informace koordinátora komise:
Poděkováni za rychlé svoláni komise. Omluva M. Melmuka, který právě kvůli této rychlosti nemohl
přizpůsobit svoje povinnosti. Vyřízeni administrativních záležitosti komise.
Byl domluven systém svolávání komise - e-mailem. Komise se bude scházet v budově městského
úřadu, Gen. Tesaříka 19, 2. patro, zasedací místnost, č. 307. Zápis bude zpracovávat koordinátor po
konzultaci s předsedkyní. Poté bude rozesílán členům k připomínkováni s terminem k zaslání
připomínek (cca týden). Zápis, který nebude v termínu připomínkován, bude považován za
odsouhlasený a poté podepsán předsedkyní.
ad 3) Dotace v oblasti životního prostředí 2019
Komise projednala a navrhla rozdělení dotaci v oblasti životního prostředí na rok 2019, viz usneseni a
příloha č. 1 a 2.
Usneseni:
Komise projednala a radě města předkládá návrh na rozdělení dotaci dle přílohy č. 1 a 2.
Hlasováno:
žádost č. l: pro: 6, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 2: pro: 2, proti: 2, zdrželo se: 2
žádost č. 3: pro: 6, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 4: pro: 6, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 5: pro: 6, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 6: pro: 6, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 7: pro: 6, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 8: pro: 6, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 9: pro: 6, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 10: pro: 6, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 11: pro: 5, proti: O, zdrželo se: 1
žádost č. 12: pro: 6, proti: O, zdrželo se: O
ad 4) Různé
Ing. Pajtai
V rámci procesu EIA (posuzováni vlivu záměrů na Životní prostředí) s dopadem na město Příbram
navrhl z důvodu operativnosti a možné využitelnosti názoru komise pro radu města možnost rozesIlání
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informací o jednotlivých záměrech e-mailem. S tím, že pokud půjde o závažný materiál může se
k němu komise sejít.
Koordinátor přislibil takové rozesíláni - formou odkazu na příslušnou stránku na https://portal.cenia.cz.

Všichni:
Diskuse nad problematikou koček ve městě.
ad 5) Závěr
Byl domluven přibližný termín dalšího jednání - čtvrtek v průběhu měsíce dubna. Koordinátor koncem
března rozešle vhodné terminy.

Datum: 14.02.2019
Zapsal: Ing. Petr Walenka
Podpis:
Předsedkyně komise: RNDr. Blanka
souhlasí)

tudničná (s prohlášením, že všichni členové se zápisem

'"'
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Dotace v oblasti životního prostředí 2019
Popis projektů a komentář Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě (dále jen ,komise")
k jednotlivým projektům (stručný obsah projektů převzat ze žádostí).
1.

Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, 261 01 Příbram, IČO 75033917 - žádost
Č. OZP00064
projekt - Nohama na zemi i pod zemí
»Záměrem projektu ,Nohama na zemi i pod zemí" je vysvětlit obrovský význam země pro život, její
složení, objevit půdu jako životní prostředí rostlin a živočichů, poznat podmínky v půdě, odhalit
některé další potravní řetězce. Poloha naší mateřské školy nedaleko lesoparku Drkolnov nabízí
bezprostřední kontakt s přírodou, pozorováni, poznávání, seznamování děti s přírodnhni jevy. Tento
projekt podporuje vytváření vztahu dětí k přírodě, která je obklopuje, možnost rozvíjet v n ich pocit
sounáležitosti a potřebu ji chránit. Děti se seznamují i s novými pojmy a poznatky o materiálech
předmětů, které je obklopují. Vede děti k ekologickému myšleni a jednání na základě vlastních
prožitků, praktických činností a zkušenosti".

Rozpočet
·
·

Doprava
Zemina, bylinky, květiny, sazenice, semínka,
materiál na experimenty

·
·
·
·
·
·

Popisky k bylinám, keříkům a stromům v MŠ
Čmeláčí úl
Materiál na společné tvořní rodičů s dětmi
Knižní publikace s environmentálni tématikou
Barva do tiskárny k tisku fotodokumentace
Didaktický materiál

20 000 Kč
6 000
12 000
2 500
4 000
1 000
5 000
4 000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Použiti podpory - doprava (Jince, Obecnice, Voltuš, Bělčice, Hutě p. Tř. Hvožďany, Brdy), zemina,
bylinky, květiny, sazenice, semínka, materiál na experimenty, popisky k bylinám, keřům a stromům
v MŠ, čmeláčí úl.
Nabídka recipročního plněni ve vztahu k poskytovateli dotace - fotodokumentace na místě přístupném
pro rodiče, prezentace finanční podpory na webových stránkách školy i na nástěnce pro rodiče,
prostřednictvím děti pozitivně ovlivňovat rod iče k uvědomování si, jak je důležité chránit a pečovat o
přírodu, která nás obklopuje, a život v ní.
Doporučení komise
Celkové náklady: 54 500 KČ

Požadavek: 40 500 KČ (74 %)

návrh komise: 40 500 KČ

Odůvodnění: komise považuje za důležité podpořit příbramské školy.
2.

- žádost č. OZP00065

projekt: Brod 2020 - krok pro lepši budoucnost, 3. část
.BROD 2020 3. část je projekt zaměřený na využití potenciálu v šetření s energii (voda, dřevo, elektřina)
- zajištění dostupnosti energii šetrných k životnímu prostředí, bezpečných zdrojů energie a sníženi
spotřeby energie o 50% ve Brodě u Příbrami. projekt může během několika let dosáhnout snížení
spotřeby energie. projekt zároveň podporuje vytváření regionální hodnoty, vzděláváni v oblasti ŽP, šetři
peníze, chráni klima a životní prostředí. 2019 - Komunitní zahrada - pěstuj Brod Komunitní zahrada je
zahrada společná pro vÍce lidi. Obvykle to funguje tak, že se sejde pár nadšenců, kteří se starají o
pozemek, společně na něm zahradničí. Jedná se o vhodnou přIležitost pro zpestřeni volného času
obyvatel Brodu (či návštěvníků) Příbrami volnočasové aktivity (besedy, setkání komunitních zahradniků,
zahradnické workshopy aj.) možnost pěstovat vlastni květiny akce spojené s pěstováním a péčí
o společný prostor zahrady1 Lokalizace projektu - náves, otočka autobusu.
Rozpočet:
·
·

Práce na zahradě, sázení
Schůzka k organizaci projektu, ekoden

5 000 KČ
1 500 Kč
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·
·
·

8 500 Kč

Informační letáky, PR kampaň v médiích
Mulčovací kůra, rostliny, květiny, kolíčky,
substrát, látka na zem

5 000 Kč

Použiti podpory - mulčovací kůra, rostliny, květiny, kolíčky, substrát, látka na zem.
Nabídka recipročního plněni ve vztahu k poskytovateli dotace - publicita, použití loga města, prezentace
- nástěnka, logo na nově vytvořených deskách, web, internet, osobní komunikace, doprovodné aktivity,
propagační materiály, osloveni webů v Příbrami.
Doporučení komise
Celkové náklady: 20 000 Kč

Požadavek: 5 000 KČ (25 %)

návrh komise: O

Odůvodněni: komise projekt nedoporučuje.
3.

Mateřská škola, Příbram VIl, Bratři Čapků 278, 261 01 Příbram, IČO 61100374 - žádost č.
OZP00066
Projekt: S dětmi za přírodou v roce 2019
yKaŽdá třída mateřské školy se během roku zúčastni jedné exkurze, která bude odpovídat věku děti.
Tento rok se opět projekt týká i odloučeného pracoviště, takže se dotkne celkově cca 200 dětí.
Děti z kmenové MŠ, Bři Čapků 278, se budou účastnit následujiciho programu:
Pro nejmenší děti ve věku 3-4 roky půjde o exkurzi do ekologického centra Orlov, kde se seznámí
s domácími zvířaty, ale též se zvířaty volně žijícimi v přírodě. Starší děti, 4-5 let, se seznámí s volně
žijícími zvířaty díky návštěvě záchranné stanice Ochrany fauny v Hrachově. Děti ve věku 5-6 let vyjedou
za
obojživelníky
do
terénu
na
exkurzi,
kterou
povede
Mgr.
David
Fisher.
Nejstarší děti ve věku 6-7 let, které se již v minulém roce zúčastnily exkurze za obojživelníky, vyjedou
na ornitologickou exkurzi vedenou Josefem Veselým. Tyto nejstarší děti jsou též schopny účastnit se již
osvědčené exkurze za vodními živočichy. Děti v předškolním věku navštIvI také Dům Natura. Po
skončeni exkurzi proběhne v mateřské škole výstava připorMnajicí a shrnujIci exkurze a setkání děti se
živočichy. Mladší děti z odloučeného pracoviště mateřské školy, Bři Čapků 235, se zúčastni exkurze do
ekologického centra Orlov, starší děti se zúčastni exkurzi do záchranné stanice Hrachov".

Rozpočet:
·
·

Dopravné pro děti (Orlov, Hrachov, Hvožďany, Obořiště)
Lektorné a vstupné (ornitologie, Hrachov, Dům Natura,
obojživelnIci, vodní život)

·

Materiálně-technické zajištění výstavy

13 000 Kč
12 400 Kč
1 000 Kč

Použití podpory - doprava, zajištěni odborného výkladu, vstupné do osvětových institucí a na zajištění
výstavy.
Nabídka recipročního plnění ve vtahu k poskytovateli dotace - uspořádáni výstavy z exkurzi
v prostorách MŠ, publicita projektu na webových stránkách MŠ.

Doporučení komise
Celkové náklady: 26 400 KČ

Požadavek: 21 120 Kč (80 %)

návrh komise: 21 120 KČ

Odůvodněni: komise považuje za důležité podpořit příbramské školy.
4.

český svaz včelařů, z.s., základni organizace Příbram, Dlouhá 163, Příbram III, IČO 61903329
- žádost č. OZP00067
Projekt: Včely a příroda v Příbrami
.zajistit dobrý zdravotní stav příbramských včelstev ve smyslu veterinárního zákona. Zdravá včelstva
umožni opylování zahrad, parků, sadů, lesů a přilehlých zamědělských ploch, včetně pIaně rostoucích
hmyzosnubných rostlin. Dojde ke zvýšeni zemědělských výnosů, produkce medu a dostatku krmiva a
plodin pro chovnou i divoce žijíci faunu".
Rozpočet:
·

Účast kroužku na »Z|até včele"

5 000 Kč
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·
·
·
·
·

Včelí léčiva
Lékařský aceton
Léčba acetonovým aerosolem
Veterinární vyšetřeni včel na mor
Včelařská osvěta

3
2
5
2
1

000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Použiti podpořY - zabezpečení činnosti včelařského kroužku, reprezentace města Příbram na soutěži
,,Zlatá včela", nákup a aplikace léčiv, vyšetřeni včelstev, osvěta metodickými a propagačními materiály.
Nabídka recipročního plnění ve vtahu k poskytovateli dotace - propagace města v oblasti léčení
včelstev, podpora kroužku Včelaříků, akce ve spolupráci s městem ,,Med mateřským školkám",
osvětový seriál pro místní tisk, řada akcí pro veřejnost i včelaře s včelařskou tématikou.
Doporučeni komise
Celkové náklady: 18 000 Kč

Požadavek: 14 400 (80 %).

návrh komise: 14 400 KČ

Odůvodněni: jednoznačná podpora včelařství.
5.

Ponton, z.s., Podmostni 2398/1, východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 64355756 - žádost č.
OZP00068

Projekt: Ke kořenům
,,projekt "Ke kořenům" je určen městským dětem a mladým lidem, kteří využívají služeb NZDM Bedna
v Příbrami. Značná část těchto děti žije v sociálně vyloučeném, často nepodnětném prostředí, kde láska
k přírodě není běžným tématem. Prostřednictvím vícedenních zážitkově vzdělávacích výprav do přírody
chtějí pracovnici NZDM Bedna posílit vztah dětí a mladých lidí k přírodě, přiblížit jim význam a zásady
ochrany životního prostředí, a rozšířit povědomi o možnostech participace na utváření příjemného
prostředí ve městě i mimo něj. Kontaktní pracovnici připraví pro klienty NZDM jeden dvoudenní a jeden
třídenní zážitkový program zaměřený na celostní poznávání lesního prostředí a na celostní poznáváni
člověka v rámci ekosystému. Součásti programu mohou být tématicky zaměřené exkurze. Kromě toho
připraví vzdělávací aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí ve městě (udržování pořádku,
tříděnÍ odpadu, obaly, chemické prostředky v domácnosti atd.)".
Rozpočet:
·
·
·

Třídenní výprava cestovné, vstupné
TřIdenni výprava potraviny
Třídenní výprava materiál na přípravu aktivit
a drobné odměny

·
·
·
·

Mzdové náklady na
Dvoudenní výprava
Dvoudenní výprava
Dvoudenní výprava
a drobné odměny

·

Mzdové náklady na dvoudenní výlet

třidenní výlet
cestovné, vstupné
potraviny
materiál na přípravu aktivit

2 000 Kč
2 000 Kč
500 Kč
6 000 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
500 Kč
4 000 Kč

Použití podpory - cestovné a vstupné, potraviny pro účastníky výprav (2 pracovníci " 8 klientů), materiál
pro přípravu zážitkových aktivit, drobné odměny.
Nabídka recipročního plnění ve vtahu k poskVtovate|i dotace - propagace projektu na webových
stránkách Ponton.cz, facebooku, informování uživatelů služeb NZDM Bedna o akcích města, případná
distribuce propagačních materiálů uživatelům, účast na konkrétní akci pořádanou městem (motivace
k účasti, zařazeni aktivit na program klubu).
,

Doporučení komise
Celkové náklady: 18 500 Kč

Požadavek: 8 500 Kč (46 %)

návrh komise: 8 500 KČ

Odůvodnění: dobrý projekt.
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6.

Základni škola, Příbram VIII, Školní 75, 261 01 Příbram VIII, IČO 42730422 - žádost
Č. OZP00069

projekt: Hmyz a motýli - venkovní učebna
,,V našem projektu bychom chtěli navázat na loňský projekt Hmyz a motýli, který poukazoval na
problematiku, proč v krajině ubývá motýlů. Jakou roli na jejich úbytek hrají změny, jež proběhly v
zemědělství během posledních 70ti let (scelováni pozemků, kolektivizace, meliorace).
Chtěli bychom vybudovat na školní zahradě místa, kde se tito živočichové mohou rozmnožovat, vytvořit
jim jejich přirozená prostředí pro jejich vývoj. Tato místa opatříme i informačními tabulemi o motýlech,
hmyzu a ptácích. Chtěli bychom, aby žáci některé druhy motýlů, hmyzu a ptáků poznávali a věděli, jaký
je vlastně význam této skupiny živočichů v přírodě. Takto vytvoříme venkovní multifunkčnI učebnu pro
vlastivědu, přírodopis, cizí jazyky, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, volitelné předměty a jiné. v
tomto projektu také využijeme poznatky a materiál, který byl zakoupen na předchozí projekt, a tím
zajistíme jeho dlouhodobé uplatněni".

Rozpočet:
·
·
·
·
·
·

1
2
5
1
5
5

Nářadí
Sazenice trvalek, keřů, bylin
Materiál na stavbu informačních tabuli
Materiál na tisk informací
Materiál na tvorbu chodníků
Vyvedeni vody na zahradu

500
000
000
500
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Použití podpory - nákup nářadí a rostlin, materiál na informační tabule, výtvarný materiál pro informace,
tvorba chodníků a pocitových chodníků, vyvedení vody na zahradu.
Nabídka recipročního plnění ve vtahu k poskVtovate|i dotace - pozvání zástupců města na prohlídku po
dokončeni projektu, prezentace projektu při vstupu do školy, logo města na akci, publicita v mIstnich
periodicich, Učitelských novinách, webu školy, regionálni TV.
Doporučení komise
Celkové náklady: 20 000 Kč

Požadavek: 16 000 Kč (80 %)

návrh komise: 16 000 KČ

Odůvodnění: komise považuje za důležité podpořit příbramské školy.
7.

Mateřská škola Rybička, Fibichova 272, 261 01 Příbram Il, IČO 75033984 - žádost
Č. OZP00070

Projekt: Ptáci za okny naši školky
,,výuková část ptáci za okny naši školky (dále jen PTÁCI) se stane součástí hlavního programu
JEŽČATA (odpoledni zájmová činnost pro děti od věku 5 let). Během pravidelných úterních setkání se
děti hravou formou seznámí s nejběžnějšími druhy ptáků žijícími v lokalitě příbramska. Naučí se je
rozeznávat zejména podle vzhledu, poznají jejich životní zvyky, budou mít možnost se blíže seznámit s
jejich zpěvem jednak za pomoci výukového CD s hlasy ptáků, ale i "vlastním dechem" pomoci speciální
vábničky na ptáky".
Rozpočet:

,

·
·
·
·
·
·
·

Brožura Malý průvodce běžným ptactvem 1. a 2. díl
Kniha Ptáci našich zahrad
Pastelky akvarel 10 ks
Poštovné celkem za projekt
Krmítka na okno 2 ks
Krmítko na sloupku
Vábnička sýkora koňadra

·
·
·
·
·

Vábnička kos černý
CD hlasy ptáků
Odznaky ,,sýkorka" 15 ks
Pracovní listy ,,Ptáci" 15 ks
Kniha Příručka k určování ptáků

184 Kč
249 Kč
1 000 Kč
500 Kč
674 Kč
1 100 Kč
546 Kč
599 Kč
717 Kč
600 Kč
1 500 Kč
599 Kč

Použití podpořY - zakoupeni části pomůcek na realizaci projektu s využitím i v dalších letech.
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Nabídka recipročního p!něni ve vztahu k poskytovateli dotace - prezentace fotografií projektu na
webových stránkách MS. facebooku, v prostorách MŠ (samostatná nástěnka věnovaná výukovému
programu ježčata).
Doporučeni komise
Celkové náklady: 8 268 Kč

Požadavek: 6 584 KČ (80 %)

návrh komise: 6 584 KČ

Odůvodnění: komise považuje za důležité podpořit příbramské školy.
8.

Spolek DaR (Děti a Rodiče), Řadovy 10, 262 56 svatý jan, ičo 04957415 - žádost
Č. OZP00071
Projekt: Pro přírodu a z přírody - toulky pro malé i velké
,, Záměrem projektu je oslovit širokou veřejnost, děti, rodiče i pracovníky předškolních, školních a
mimoškolních zařízeni ve městě Příbram a jeho okolí s různorodou nabídkou akcí zaměřených na
životní prostředí. Cílem všech akcí je zprostředkovat, co můžeme udělat pro přírodu a co příroda dělá
pro nás. jak zužitkovat, ale i chránit bohatství, které nás obklopuje. Navážeme na naše zkušenosti z
předchozích akci a pozveme děti i dospělé na poutavou, hravou a zároveň naučnou cestu nejen k
poznávání. V závislosti na tématu bude možné nasytit svého ducha i tělo. Opět budeme sbírat
vědomosti, zážitky ale i pochutiny z přírody. Nedílnou součástí budou názorné pomůcky a pracovní listy
pro všechny věkové skupiny. Chybět nebudou ani tvořeni, sdilenĽ utvářeni komunity a polytechnická
dílna. Čeká nás osvědčený cyklus komentovaných vycházek zaměřený na rozeznáváni jedlých rostlin
a plodů. Pro názorné ukázky zpracování vytvoříme polní kuchyň. Dále plánujeme několik
dílen/workshopů, kde se účastníci budou aktivně podílet na péči o životní prostředí jako např. výroba a
osazeni ptačích budek nebo na změně prostředí ve svém okolí např. díky guerilla gardeningu (tzv.
partyzánské zahradničeni). Tyto dílny a workshopy budou navazovat na významné dny souvisejícími s
ekologií, např. den Země, den ptactva aj. Pro ty, kteří by se chtěli inspirovat a naučit, jak připravovat
vhodné pomůcky a zprostředkovávat životní prostředí malým dětem, bude připraveno několik
přednášek." Lokalizace aktivit - lesopark Litavka, Knihovna Jana Drdy, Montessori klub v Příbrami,
příbramské školy.
Rozpočet:
·
·

Nákup a zapůjčeni výukových pomůcek
Materiál na výrobu pomůcek, kancelářský papír
a potřeby

·
·
·

výtvarný materiál a vybaveni
Vybaveni a nářadí pro polytechnickou dílnu
Materiál pro dílny - dřevo, deskový materiál
a spojovací materiál

·

Materiál pro workshopy (vybaveni do polní kuchyně,
semínka, substráty pro výsev, pochutiny)

·
·
·
·

Cartridge do tiskárny
Projektor
Odměna za práci (vedení stanoviště, dílny, lektorné)
Reklama a propagace

40 000 Kč
6 000 Kč
5 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
8
7
10
20
6

000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Použiti podpořY - nákup a zapijjčeni výukových pomůcek, materiál na výrobu, papír, kancelářské
potřeby, výtvarný materiál, polytechnický materiál a vybavení, nářadí a materiál pro dílny, pro
workshopy, náplň do tiskárny, projektor, odměna za práci, reklama, propagace.
Nabídka recipročního plněni ve vztahu k poskytovateli dotace - užívat znak města a prezentace města
na tiskovinách a pořádanýách akcích, v tisku, webu, facebooku, informovat město o akcích dotčených
dotaci, umožnit zástupcům města přistup na pořádané akce.
Doporučení komise
Celkové náklady: 132 000 KČ Požadavek: 105 500 (80 %)

návrh komise: 62 216 Kč
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Odůvodněni: komise navrhuje částečnou podporu projektu a požaduje, aby členové komise byli
předem informováni o jednotlivých akcích. Komise dále požaduje průběžné informování o projektu
během roku.
9.

Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek z.s., Kozičín 13, 261 01 Příbram, IČO 06149189 žádost č. OZP00072

Projekt: Letní brdské Iesohrátky 2019
,,Příměstské tábory pro děti předškolního a mladšího školního věku. Pět týdenních bloků s tématikou
přírody a života v ní. Tábory se uskutečni v krásném prostředí brdských hvozdů se zázemím v Kozičíně
(Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z. s.)".
Rozpočet:
·
·
·

Mzdy (koordináři akce, realizace)
Služby (nájemné, propagace, tisk)
výtvarný materiál, didaktické pomůcky, odměny
dětem (max 10 %)

60 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč

Použiti podpory - částečná úhrada mzdových nákladů, služeb, materiálu (upomínkové předměty pro
děti, dalekohled, kelímkové lupy, didaktické pomůcky).
Nabídka recipročního plnění ve vztahu k poskVtovate|i dotace - možnost poskytnutí zázemí - kulturní
sál Kozičín 13 (např. setkání ochránců přírody), výroba hnizdÍcÍchg budek a poskytnuti k umÍstění do
vhodných lokalit města, účast na adventních trzích pořádaných městem jako drobní prodejci.
Doporučeni komise
Celkové náklady: 150 000 Kč Požadavek: 45 000 Kč (30 %)

návrh komise: 45 000 KČ

Odůvodnění: komise považuje za důležité podpořit příbramské Školy. Loňský příměstský tábor se
osvědčil.
10. Mateřská škola Kličkova vila, Ondrákova 280, 261 01 Příbram ll, IČO 70921610 - žádost
Č. OZP00073
projekt: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě - kolik je tu rostlinek!
,,Tento projekt navazuje na předchozí dotovaný projekt OŽP MěÚ Příbram z r. 2018. Je zaměřen na
rostliny - založeni nových zeleninových záhonků a obnovu bylinkového záhonu na zahradě MŠ (práce
bude provedena učitelkami a dětmi svépomocí), poňzeni dětského zahradního nářadí, uskutečnění
poznávacího výletu do Botanické zahrady v Praze včetně jejího skleníku Fata Morgana, zakoupení
didaktických pomůcek a literatury týkající se flory. Doprovodnými akcemi budou společné akce s rodiči
děti MŠ na Den Země a zazimováni zahrady".
Rozpočet:

°

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Návštěva Botanické zahrady v Praze
Návštěva skleníku Fata Morgana v Praze
Doprava autobusem do Prahy
Dřevěné palety na záhonky - 4 ks
Zemina zahradní 701 - 20 ks
Mulčovací kůra 601 - 15 ks
Netkaná textilie pod palety
Sazenice, semínka
Dětské kovové hrábě - 10 ks
Dětské kovové kolečko - 3 ks
Dětská konvička na zaléváni - 6 ks
Didaktické pomůcky
Environmentální literatu ra
Odměna zpracovateli

1
2
6
2
3
1

250
100
000
000
000
200
200
3 000
1 000
1 300
500
3 000
2 000
1 800

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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Použití podpořY - realizace nových zeleninových záhonků, obnova bylinkového záhonu, pořízeni
dětského zahradního nářadí, návštěva Botanické zahrady a skleníku Fata Morgana, vstupné, doprava,
didaktické pomůcky, environmentálni literatura.
Nabídka recipročního plnění ve vztahu k poskytovateli dotace - prezentace akci na nástěnkách MŠ,
webu, při setkání s rodiči v MŠ, v regionálním tisku (Příbramský deník, Periskop), v měsíčnÍku
Informatorium, inspirace pro příbramské i regionálni MŠ s možnosti poskytnutí informací a zkušenosti
z projektu.
Doporučeni komise
Celkové náklady: 28 350 Kč

Požadavek: 22 680 KČ (80 %)

návrh komise: 22 680 Kč

Odůvodněni: komise považuje za důležité podpořit příbramské Školy.
11. Spolek pro kočku, Legionářů 345, 261 01 Příbram VII, IČO 22902333 - žádost
Č. OZP00074
projekt: Péče o bezprizorní kočky na území města Příbram
,,Město Příbram financuje kastrace a léčeni koček odchycených na území města Příbram. Avšak kočky
plaché, které nejsou vhodné k adopci, jsou vypuštěny na krmicích místech a dál o ně pečujeme.
Pravidelně jsou krmeny a sledovány, zda jsou zdravé. Některé z nich postupně ztrácejí plachost, takže
je můžeme nabídnout k adopci. V současné době se staráme přibližně o 41 bezprizorních koček na
sedmi krmicích místech. A to: krmicí místo Brod (zahrádky) - 3 kočky, Fialka - 2 kočky, ZRUP - 2
kočky, ZÚNZ - 2 kočky, Drkolnov - 7 koček, ZŠ Bři. Čapků - 2 kočky, Pila za muzeem - 23 koček.
K odchytu je třeba mít odborný kurz, proto v roce 2019 se zúčastní pan Štefan odborného kurzu pro
odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat v Brně pořádaný Veterinárni a farmaceutickou
univerzitou (kurz stojí 6500 kč). Již v loňském roce jsme uskutečnili besedu na ZŠ jiráskovy sady na
ZŠ Bratří Čapků o kočkách, jak se chovat v případě, když naleznou ztracenou či zraněnou kočku, na
koho se obrátit. Besed se zúčastnilo asi 250 dětí 1. stupně V těchto besedách chceme pokračovat i v
roce 2019 na dalších školách".

Rozpočet:
·
·
·
·

Krmivo bezprizorních koček
Školení
PHM
Besedy na ZŠ

50
6
12
6

000
500
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč

Použití podpořY - krmivo pro bezprizorní kočky, školení, PHM, odměny pro žáky na besedách (kartičky
s důležitými čísly, pracovni listy pro děti).
Nabídka recipročního plněni ve vztahu k poskytovateli dotace - propagaci města, regulaci bezprizornich
koček kastracemi, umisťováni koček vhodných k adopci, zlepšeni životního prostředí ve městě.
Doporučení komise
Celkové náklady: 74 500 Kč

Požadavek: 59 600 Kč (80 %)

návrh komise: 50 000 KČ

Odůvodněni: komise považuje činnost spolku za prospěšnou.

12. Junák - český skaut, středisko Hiawatha Příbram, z.s., Žežická 193, 261 01 Příbram VII, IČO
18608221 - žádost č. OZP00075
projekt: Dataprojektor pro pořádání naučných a vzdělávacích programů
f

,,V rámci projektu bude zakoupen dataprojektor, který bude následně použit pro realizaci série naučných
a vzdělávacích programů z oblasti životního prostředí".

Rozpočet:
·

Projektor

12 000 Kč

Použiti podpory - částečné financování koupě dataprojektoru pro pořádáni vzdělávacích programů.
Stránka 7 z 8

Nabídka recipročního plněni ve vztahu k poskýovateli dotace - součásti projektu bude propagace
města, bude uspořádána min. jedna vzdělávací přednáška pro širokou veřejnost.
Doporučeni komise
Celkové náklady: 12 000 Kč

Požadavek: 8 000 Kč (66 %)

návrh komise: 8 000 Kč

Odůvodněni: podpora skautingu.
V souladu s Pravidly pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města
Příbram č. 2/2018 a Programem pro poskytování dotaci pro rok 2019 v oblasti životního prostředí byly
žádosti pro dotační řízení v roce 2019 posouzeny z hlediska formální správnosti a úplnosti
administrátorem OŽP a 12 podaných žádosti bylo předloženo pro jednání Komise pro Životní prostředí,
ekolog"i a zeleň ve městě Žádosti budou s doporučením komise projednány v radě města a
zastupitelstvu města v souladu s výše uvedenými pravidly.
celkový požadavek na poskytnuti dotace je ve výši 352 884,00 kč. Schválený rozpočet na finanční
podporu v oblasti životního prostředí (programové dotace) v r. 2019 je 300 000,00 KČ.
Z rozpočtu města lze podpořit maximálně 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt, pokud
poskytovatel výslovně nestanoví jinak a minimálni spoluúčast žadatele je stanovena na 20 %
z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
Kom ise rozdělila celkem: 295 000,00 KČ
Zapsal: Ing. Petr Walenka
Za komisi schválil'
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Seznam žádostí o poskytnuti dotace z rozpočtu města Příbram v roce 2019
oblast: životní prostředí
Č.

Žadatel

projekt

Popis
specifikace
nákladu.
. projektu,
.
.

i
Náklady
pro,ektu v Kč

výše požadované
podpory
,
v KČ
v ?0

Návrh
komise (KČ)

.
RM navrh
(KČ)

ZM
schvahlo
. ,
(KČ)

Poskytnutá
dotace r. 2018
(KČ), projekt
18 000,00

1'

Mateřská škola Klubíčko,
Okruznľ
. 200,
261 01 Příbram

Mali badatelé a přírodovědci zkoumají
Nohama na zemi i pod zemi zákonitosti
ni - dopravapůdy,
na exkurze,
život v ní,
didaktický
na ní a kolem

54 500,00

40 500,00

74

40 500,00

40 500,00

, .
materiál, zemina, sazenice, popisne
tabulky, čmeláčí úl, výtvarný materiál.

IČO: 75033917

Za vodou vážně
i se
zábavou
10 000,00

Brod 2020 - krok pro lepši
budoucnost, 3. část

2.

Komunitní zahrada (pěstuj Bŕod) mdčovací kůra, rostliny, květiny, práce
na zahradě, sázeni, organizace,
informační letáky, kampaň v médiích.

20 000,00

5 000,00

25

O

5 000,00

Brod 2020 - krok
pro lepší
budoucnost, 2.
část
15 000,00

3'

Mateřská škola, Příbram VIl,
Bratři Čapků 278,
261 01 Příbram

Cyklus exkurzi jednotlivých tříd MŠ do
S dětmi za přírodou v roce přírody - dopravné Orlov, Hrachov,
Hvožďany,
Obořiště,
a vstupné
2019
Hrachov, Dům
Natura,lektorné
materiálni
a

IČO: 61100374

technické zajištění výstavy v mš.

Činnost včelařského kroužku, účast na

4.

český svaz včelařů, z.s.,
základní organizace Příbram,
Dlouhá 163,
Příbram
,
Ill
IČO: 61903329

5.

Ponton, z.s..
Podmostni 2398/1,
východní Předměstí,
301 00 Plzeň
IČO: 64355756

.
. celostátní
soutěži
"Zlatá včela", nákup
Včely a příroda v Přibrarm
.
.
. a
včelí
aplikace
mor,léčiv
školeni,
pro včelstva,
přednášky,
vyšetřeni
osvěta.na

Ke kořenům

VícedennI zážitkové vzdělávací výpravy
do přírody pro děti využÍvající služeb
NZDM Bedna v Příbrami - cestovné,
vstupné, materiální zabezpečení výprav,
drobné odměny, mzdové náklady.

Stránka 1

26 400,00

21 120,00

80

21 120,00

21 120,00

S dětmi za
přírodou

18 400,00

18 000,00

14 400,00

80

14 400,00

14 400,00

18 500,00

8 500,00

46

8 500,00

8 500,00

Včelařství pro
příbramskou
veřejnost

nežádali

Seznam žádostí o poskytnuti dotace z rozpočtu města Příbram v roce 2019
oblast: životní prostředí
Č.

6'

Žadatel

Základní škola. Příbram VIII,
Škdni 75,
261 01 Příbram VIII

Pro,ekt
i

Hmyz a motýli - venkovni.
učebna

Popis
nákladu.
· projektu, specifikace
.
,
.
Vytvořeni venkovni mu|t|funkční učebny
činnost
aj.)
na
zahradě
ZŠ
- informační
(přírodopis, výtvarná výchova,
pracovní

IČO: 42730422

.
.
.
.
tabule, výtvarný materiál, nářadi, rosthny,
pocitové chodníky.

Mateřska. škola Rybička,
.

výuková část
(odpokdní
zájmová
programu
činnost
ježčata
pro děti od 5

j
Náklady
pro ektu v KČ

výše požadované
podpo'y

,

v Kč

v %,

Navrh
,OřňkC (KČ)
l,
·,

16 000,00

80

16 000,00

RM návrh
(KČ)

16 000,00

ZNI
schváhlo

Poskytnutá
dotace r. 2018

(KČ)

(KČ), pro"ekt
27 000,00

20 000,00

Den země Hmyz a motýli
8 332,00

7.

Fibichova 272.
261 01 Příbram ll
IČO: 75033984

Spolek DaR (Děti a Rodiče),
8.

9.

Řadovy 10,
262 56 svatý jan
IČO: 04957415

Lesní mateřská škola
Kozičínský Klabánek zs.
Kozičín 13,
'
261 01 Příbram
IČO: 06149189

Mateřská škola Kličkova
10, O"drakova 280.
261 01 Příbram ll
IČO: 70921610

Ptáci za okny naší školky

let), seznámení s druhy ptáků v lokalitě knihy, pracovní listy, příručka, krmítka,

8 268,00

6 584,00

80

6 584,00

6 584,00

132 000,00

105 500,00

80

62 216,00

62 216,00

výukový
program ježčata

vábničky.
Toulky pro malé i velké - cyklus
komentovaných vycházek, tvořivých
.
Pro přírodu a z přírody "
toulky pro malé i velké

Letní brdské lesohrátky
2019

jen si děti všimněte, co je
. .
.
krásy na světe - kolik je tu
.
.
rostlinek!

dílen, workshopů, přednášek,
zaměřených na životní prostředí .
.
.
.
výukové pomůcky, matenál na pomůcky.
dílny, workshopy, projektor, lektorné,
propagace.
Příměstské tábory pro děti, 5 týdenních
bloků v Brdech se zázemím v Lesní MŠ v
Kozičíně - výtvarný materiál, dalekohled,
lupy, didakbcké
pomůcky,
nájemné,
.
.
.
mzdové náklady, propagace, tisk.

nežádali
13 000,00

150 000,00

45 000,00

30

45 000,00

45 000,00

·
'
lesohrátky
2018
Letni brdské

projekt zaměřen na rostliny - obnova a

14 720,00

založení nových záhonů na zahradě MŠ,
.
.
poř|zenl dětského zahradnického nářadi
.
. . pomůcek,
.
'
chdaktickych
návštěva
Botanické zahrady a skleníku Fata
Morgana.

jen si děti

Stránka 2

28 350,00

22 680,00

80

22 680,00

22 680,00

všimněte,
co jekrásy
na světě
kolik je tu
zvířátek!

Seznam žádosti o poskytnuti dotace z rozpočtu města Příbram v roce 2019
oblast: životní prostředí
Č.

11.

Žadatel

Spolek pro kočk4
Legionářů 345,
261 01 Příbram VIl
IČO: 22902333

junák-česky. skaut, středisko
.
Hiawatha Příbram, z.s.,
12. Žežická 193,
261 01 Pnbram VII
IČO: 18608221

projekt

Popis projektu, specifikace nákladů

zajištěni péče o bezprizorní kočky ve
městě, které jsou po kastraci vypuštěny,
Péče o bezprizorní kočky na zajištěni krmícIch míst - krmivo, odborný
území města Příbam
kurz pro odchyt zvířat, pohonné hmoty,
odměny pro žáky ZŠ na besedách,
pracovní listy pro děti.

Dataprcjektor
pro pořádáni. Poňzeni .dataprojektoru pro
, realizaci .série
l
naučných
a vzdělávactch
.
.
.
.
naučných .a vzdě|ávac|ch
programu
a
akcí, zaměřených na budováni vztahu k
programu.
přírodě.

Celkem

Schválený rozpočet na finanční podporu v oblasti životního prostředí: 300 000,00 Kč
Zpracovala: Alena Vilímková, Odbor životního prostředí
11.03,2019
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Náklady
projektu v Kč

74 500,00

výše požadované
podpory
v Kč

59 600,00

,
v ?0

80

Návrh
|CUllli5ť (KČ)

50 000,00

RM návrh
(KČ)

50 000,00

ZM

Poskytnutá

.
schvalilo
(KČ)

dotaco r. 2018
(kč), projekt
20 000,00
Léčba a kastrace
nalezených
koček a koťat individuátni
dotace
2 000,00

12 000,00

8 000,00

562 518,00

352 884,00

66

8 000,00

8 000,00

295 000,00

300 000,00

Ptactvo v zimě env|ronmentá|nl
program
pro děti
ve věku 5-11
let

