Město Příbram
Odbor životního prostředí

Pro jednání ZM
dne: 16.03.2020

Název bodu jednání:
Dotace 2020 - Životní prostředí

Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

Ing. Petr Walenka, vedoucí Odboru životního prostředí

Projednáno:

v RM dne 10.02.2020

Text usneseni RM:
R.usn.č.98/2020
Rada doporučuje ZM
schválit poskytnuti programových dotací podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotaci pro rok
2020 - oblast životní prostředí" formou účelové dotace dle upraveného návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací za podm inky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města
Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splněni povinnosti zveřejněni účetní závěrky
u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisý smlouvy.
Napsala:

Alena VilImková

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje X neschvaluje
poskytnuti programových dotaci podaných v rámci ,,Programu pro poskytování dotací pro rok 2020
- oblast životní prostředí" formou účelové dotace dle předloženého/upraveného návrhu a uzavřeni
veřejnoprávních smluv o poskytnuti dotací 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 dotací pro rok 2020, které byly podány
v rámci vyhlášeného ,,Programu pro poskytováni dotací pro rok 2020 - oblast životní prostředí" (dále
jen ,,program"). V Komisi pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě (dále jen ,,komise") byly žádosti
posouzeny dne 09.01.2020, následně návrh projednala RM dne 10.02.2020 a doporučuje ZM schválit
poskytnutí dotací dle předkládaného návrhu. Zápis z jednání komise, popis projektů s komentářem a
seznam žádostí s návrhem na přidělení dotace Noň přílohu. ZM schválilo na poskytnutí programových
dotací v oblasti životního prostředí částku 300 000,00 Kč. Finanční prostředky na programové dotace
jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 723 - OŽP na rok 2020.
Dle Pravidel pro poskytováni dotací a návratných finančních výpomocí č. 2/2018, či. l bod 2, bude
schválená dotace vyplacena těm subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní
závěrku za rok 2018. 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. 206/2019/ZM ze dne 09.09.2019. 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) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu
žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
Přílohy
-

zápis z jednání komise
popis projektů s komentářem komise
tabulka - seznam žádosti s návrhem na přiděleni dotace

Zápis z 6. jednání Komise pro životní prostředí, ekologii

zeleň ve městě

Datum: 09.01.2020
Účast: RNDr. Blanka Studničná, Václav Černý, Tomáš Dvořáček, Alena Hlubučková, Martin Lukeš,
Martin Melmuk, Viktor Stejskal, Dagmar Vaňousová Pešková,
(komise je usnášeníschopná, přítomno 8 členů z 9 členů)
Qmluven: Ing. ján Pajtai
KcK?rdinátor: Ing. Petr Walenka
Program:
1. Zahájeni
2. Dotace v oblasti životního prostředí 2020
3. Náplň práce na rok 2020
4. Různé
5. Závěr
ad l) Zahájeni předsedkyně komise
Připomněla nutnost průběžné Účasti jednotlivých členů na jednání komise, vyzvala k účasti na příštím
jednání, na které byl pozván vedoucí Správy CHKO Brdy Mgr. Bohumil Fišer, který pňslibil účast a
neformální besedu na téma ochrany přírody v CHKO Brdy. Doporučila veřejně přistupňé (web)
komplexní materiály Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram (např. týkající se přehledu o obcích,
nakládáni s odpady, analýzy rizik, seznamu kontaminovaných mist apod).
ad 2) Dotace v oblastí životního prostřédi 2020
Komise projednala a navrhla rozděleni dotaci v oblasti životního prostředí na rok 2020, viz usnesení a
příloha č. 1 a 2.

Usnesení;
Komise projednala a radě města přédkládá návrh na rozdělení dotaci dle přílohy Č. 1 a 2.
Hlasováno:
žádost č. l: pro: 8, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 2: pro: 8, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 3: pro: 8, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 4: pro: 8, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 5: pro: 8, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 6: pro: 8, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 7: pro: 8, proti: O, zdrždo se: O
žádost č. 8: pro: 8, proti: O, zdrželo se: O
žádost č. 9: pro: 8, proti: O, zdržélo se: O
ad 3) Náplň práce na rok 2020
- komise v řádném terminu projedná žádosti o dotace z rozpočtu města na akce a činnosti v oblasti
životního prostřEdi;
- komise bude sledovat záležitosti týkající se životního prostřédi obyvatel města a pokud budou
přesahovat její kompetend, naváže kontakt s příslušnými dalšími komisemi Rady města. jedná se
především o negativní dopady velkého dopravního zatížení průtahových komunjkacÍ na příbramských
sídlištích a komunikace 1/18 na území Březových Hor. jedná se zeýména o hluk a prašnost;
- komise požádá o informaci stran výsledků Akčního pIánu zlepšováni kvality ovzduší a o výsledky
Analýzy dopravy ve městě, realizované na podzim r. 2019;
- komise bude sledovat výsledky jednání o stavbě jihovýchodního obchvatu;
- kom ise prostřédnictvim svého koordinátoŕá, bude sledovat řízeni EIA na území ve správě města a
výsledky výzkumu rizikových zátěží, pokud budou prováděny;
- v rámci diverzifikace ohrožených druhů rostlin a živočichů se bude seznamovat se stanovisky
vědeckých pracovníků, zejména těch, kteří spolupracuji s OŽP města Příbram;
- v souvislosti s problematikou dopadů klimatických změn na stav povrchových i podzemních vod,
požádá o infcnnaci situace v povodí Litavky zástupce Povodí Vltava s,p. Praha, závod Beroun a bude
podporovat úsilí o čistotu a dostatečnou průtočnost vodotečí na území města;
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- členové komise budou na jednáních upozorňovat na negativní záležitosti v oblasti životního prostředí
v území ve správě města (v péči o bezprizorní kočky, komunální nepořádek, černé skládky,
problematické parkování motorových vozidel, znečišťováni veřejných prostranství atd.);
- komise se bude snažit o užší kontakt s pracovníky TS Příbram v oblasti společných zájmů, zejména
v péči o zelené plochy.
Usnesení:
Komise souhlasí s návrhem plánu práce.
Hlasováno: pro: 8, proti: O, zdrželo se: O
ad 4) Různé
Problematika dopravního napojení průmyslové lokality Balonka a možnosti vybudováni jiných přístupů.
Pan V. Černý byl pověřen ke konzultaci na SÚ Příbram, orgánu územního plánováni, a to ve věci
možnosti dle současné územně plánovací dokumentace Příbrami a Trhových Dušnlk, popř. dříve
zpracovaných studií v této záležitosti.

ad 5) Závěr
domluven přibližný termín dalšího letošního 3. jednání komise - čtvrtek v průběhu měsíce dubna.
Koordinátor koncem března rozešle vhodné termíny.
.

,

Datum: 14.01.2020
Zapsal: Ing. Petr Walenka
Podpis:
Předsedkyně komise: RNDr. Bianka Studničná
m
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Příloha č. 1 zápisu komise

Dotace v oblasti životního prostředí 2020
Popis projektů a komentář Komise pro životní prostředí, ekologii a zeleň ve městě (dále jen .komise")
k jednotlivým projektům (stručný obsah projektů převzat ze žádosti).
1.

Ponton, z.s., Školní 176/1, 312 00 Plzeň, IČO 64355756 - žádost č. OZP00076
Projekt: Cesta z města
.Projekt "Cesta z města" je určen městským dětem a mladým lidem, kteří využívaji ambulantní a terénni
formu služby NZDM Bedna v Příbrami. 90% těchto děti a mladých lidi žije v sociálně vyoůčeném, často
nepodnětném prostředí, kde láska k přírodě není běžným tématem. Prostřednictvím jedné dvoudenní
zážitkově vzdělávací výpravy do přírody chtějí kontaktní pracovnici z NZDM Bedna přiblížit dětem
význam a zásady ochrany životního prostředí, rozšířit podvědomí o možnostech participace na utváření
příjemného prostředí ve městě i mimo něj. Pracovnici připraví pro klienty NZDM jednu dvoudenní
zážitkově vzdělávací výpravu s přespáním v přírodě. Zaměřena bude na celostní poznávání lesního
prostředí a na celostní poznáni člověka v rámci ekosystému. Součástí výpravy mohou být tematicky
zaměřené aktivity, jako jsou exkurze, návštěva zajímavých prvků v krajině, nebo zařízeni, které pracuji
s environmentální tematikou. Pracovníci též připraví pro klienty aktivity, které jsou zaměřené na
problematiku ochrany životního prostředí (třídění odpadu, poljžívánÍ chemických prostředků, aktuálni
globálnI envkonmentální problémy, rozdě]ávánj ohně v přírodě, chemické prostředky v domácnosti,
udržování pořádku apod.)." Cilová skupina: příbramské děti.

Rozpočet:
·
·
·
·
·

3 000 Kč
500 Kč
500 Kč
4000KČ
9 600 Kč

Nákup potravin pro účastníky výpravy
Materiál na přípravu zážitkových aktivit
Drobné odměny pro účastníky výpravy
Cestovné a vstupné
Mzdové náklady - DPP

Použiti podpořY - nákup potravin pro účastníky výpravy, cestovné a vstupné, materiál na přípravu aktivit,
drobné odměny pro účastníky, DPP.
Nabídka recipročního plnění ve vtahu k posky¢ovateli dotace "- propagace města Příbram jako
finančního podporovatele projektu, oprávnění města prezentovat projekt Cesta z města - základy
ochrany životního prostředí, informování uživatelů služeb NZDM Bedna o akcích pořádaných městem,
možnost distribuce případných propagačních materiálů těmto uživatelům, motivace uživatelů k účasti
na akcích města a případné zařazeni aktivit na program klubu.
Doporučeni komise
Celkové náklady: 17 600 KČ

Požadavek: 14 080 Kč (80 %)

návrh komise:

10 800 KČ

b

Odůvodněni: Dle Pravidel pro poskytování dotací č. 2/2018 jsou způsobilými náklady daného projektu
osobní náklady do 20 % přiznané dotace. V případě poskytnutí dotace v požadované výši (80 %
nákladů na projekt) by mzdové náklady uvedené v položkovém rozpcčtu přesáhly výši způsobilých
nákladů. Nelze podpořit v požadované částce. Komise navrhuje jen částečnou podporu.
2.

Příbramské kočky, z.s., Brodská 99, Příbram VIII, 261 01 Příbram, IČO 08377740 - žádost č.
OZP00077
projekt - Péče o bezprizorní kočky v Příbrami a obcích spadajících pod město Příbram
,,Plaché bezprizorní kočky jsou po kastraci vypuštěny na několika krmicích místech v Příbrami.
Denně je jim poskytována potrava, protože hladová kočka je náchylná k různým nemocem, a tak
může být nebezpečím nejen pro domáci zvířata, ale i pro občany. Proto je sledován jejich zdravotní
stav, a pokud se zjistí, že je kočka nemocná, snažíme se ji odchytit a léčit.
Pro děti z mateřských škol uspořádáme několik besed o životě koček a jak se k nim chovat."

l

Rozpočet:
·

Krmivo pro 80 bezprizornich koček na krmicích místech
kapsičky - 2x denně
granule - 14 kg Whiskas

·

Besedy s dětmi

102 200 Kč
18 200 Kč
2 000 Kč

Použiti podpořY - krmivo a besedy s dětmi.
Nabídka recipročního plněni ve vtahu k poskVtovate|i dotace - propagace města Příbram jako
poskytovatele fin. prostředků v tisku, na webových stránkách spolku, na facebooku, ve vývěsní skříňce
u Uranu, zlepšováni životního prostředí ve městě regulaci bezprizornich koček kastracemi a následným
umístěním, péči o vypuštěné kočky na krmicích místech zabránit kontaktu s domácími zvířaty i lidmi a
zabránit přenosu nakažlivých chorob na člověka.
Doporučeni komise
Celkové náklady: 122 400 KČ Požadavek: 97 920 Kč (80 %)

návrh komise: 25 000 KČ

Odůvodněni:
Nový příbramský spolek, jehož členy je část bývalých členů Spolku pro kočku. Dle komise značně
nadhodnocené, s požadovanou částkou nesouhlasí. S vědomím toho, že samotné kastrace jsou
propláceny městem (OŽP) formou faktury jako služba, komise doporučuje jen částečnou pďporu.
Oba dva spolky disponuji shodným počtem depozit, v podstatě shodným počtem členů a v roce 2019
(s přihlédnutím k datu vzniku tohoto spolku) vykastrovali cca shodnou poměrnou část koček. Komise
doporučuje shodnou výši podpory pro oba spolky, a to v celkové výši přidělené dotace v roce 2019
(celkem 50 000 KČ, tj. 25 000 Kč každému spolku.

3.

český svaz včelařů, z.s., základni organizace Příbram, Dlouhá 163, Příbram Ill, IČO 61903329
- žádost č. OZPO0078

projekt: Zdravé včely - zdravá příroda
.zajistit dobrý zdravotní stav příbramských včelstev ve smyslu veterinárního zákona.
Zdravá včelstva umožni opyqováni zahrad, parků, sadů, lesů a.přilehlých zamědělských ploch, včetně
planě rostoucích hmyzosnubných rostlin. To je předpoklad ke zvýšeni zemědělských výnosů, produkce
medu, dostatku krmiva a plodin pro chovnou i divoce žijící faunu."
Rozpočet:
·
·
·
·
·
·

3
5
2
2
1
5

Včelí léčiva
Léčba acetonovým aerosolem
Lékařský aceton
Veterinární vyšetřenl včel, na mor
Včelařská osvěta
Účast kroužku na soutěži .Zlatá včela"

000
000
000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Použití podpory - zabezpečeni činnosti včelařského kroužku, reprezentace města Příbram na soutěži
.Zlatá včela" a např. akci ,Máme rádi přírodu", nákup a aplikace léčiv, vyšetřenl včelstev, osvěta
metodickými a propagačními materiály k získáni nových včelařů pro klasické i střešní včelaření.
Nabídka recipročního plněni ve vtahu k poskVtovateli dotace - propagace města jako poskytovatele
finančních prostředí v oblasti léčení včelstev, podpory kroužku VčelařIků, akce ve spolupráci
s městem .Med mateřským školkám", osvětový seriál pro místní tisk, řada akci pro veřejnost i včelaře
s včelařskou tématikou, např. městské včelaření na plochých střechách obytných domů.
Doporučeni komise
Ce|kové náklady: 18 000 KČ

Požadavek: 14 400 (80 %).

návrh komise: 14 400 KČ

Odůvodnění: Komise plně souhlasí a navrhuje podporu v požadované výši.
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4.

Mateřská škola Klubíčko, Okružní 200, 261 01 Příbram, IČO 75033917 - žádost
Č. OZP00079
projekt - Na vzduchu, můžeme zpívat ejchuchu
.Záměrem projektu je vysvětlit význam čistého ovzduší pro život, jeho složeni, uvědomit si, že bez
vzduchu - atmosféry - by Země byla jenom kus kamene bez jakéhokoliv života. Rostliny ani
živočichové by neexistovali, protože by neměli co dýchat, změny teplot by byly neúnosné.
Bezprostřední kontakt s přírodou, pozorování, poznáváni, seznamováni děti s přírodními jevy je po
předchozích dvou letech zkušenosti hlavní činnosti projektu." Realizace na školní zahradě.
·

Zemina, bylinky květiny, sazenice, semínka, materiál na experimenty
(draci, větroplach, aj.)

·
·
·
·

Popisné tabulky k bylinkám, keřům a stromům
Didaktický materiál, stavebnice
Barva do tiskárny k tisku fotodokumentace
Doprava a vstupné

6 600 Kč
15 000 Kč
5 400 Kč
5 000 KČ
20 000 Kč

Použiti podpořY - doprava do méně přístupných lokalit MHD (jince, Obecnice, Voltuš, Hvožďany, Brdy),
exkurze Písek, Dům Natura, didaktický materiál, semínka, sazenice, zemina, nákup draků, materiál
k vytvořeni větroplachu, barva, papír, výtvarný materiál, dokumentace zážitků.
Nabídka recipročního plněni ve vztahu k poskYtovate|i dotace - fotodokumentace na místě přístupném
pro rodiče, prezentace finanční podpory na webových stránkách školy i na nástěnce pro rodiče,
prostřednictvím dětí pozitivně ovlivňovat rodiče k uvědomování si, jak je důležité chránit a pečovat o
přírodu, která nás obklopuje, a Život v ni.
Doporučeni komise
Celkové náklady: 52 000 Kč

Požadavek: 41 600 Kč (80 %)

návrh komise: 41 600 KČ

Odůvodnění: Dobrý projekt cílený na příbramské děti.
5.

- žádost č. OZPO0080

Projekt: Brod 2020 - krok pro lepší budoucnost, 4. část
.BROD 2020 4. část je projekt zaměřený na využiti potenciálu v šetření s energii (voda, dřevo, elektřina)
- zajištěni dostupnosti energií šetrných k životnímu prostředí, bezpečných zdrojů energie a sníženi
spotřeby energie o 50% v Brodě u"Přibrami. projekt může během několika let dosáhnout sníženi
spotřeby energie. Projekt zároveň podporuje vytvářeni regionální hodnoty, vzdělávánI v oblasti ŽP, šetři
peníze, chrání klima a životní prostředí. 2020 využiti pozemku města k výsevu lučního kvítí, které uspělo
v Participativním rozpočtu města a zároveň nemusí TS města sekat daný pozemek a je naopak
vyhledáván např. motýly, včelami a nabízí možnost relaxace jak místním tak návštěvníkům Brodu."
Rozpočet:
·

Materiál - mulčovací kůra, rostliny, květiny, kolíčky
Substrát, semínka, látka na zem

·
·
·

Úprava místa - orba, práce, sázeni, pleti
Komunikace projektu
Propagace

25
10
10
10

000
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč

Použití podpořY - mulčovací kůra, rostliny, květiny, kolíčky, substrát, semínka, látka nazem.
Nabídka recipročního plněni ve vztahu k poskVtovate|i dotace - publicita, použití loga města, prezentace
- nástěnka, logo na nově vytvořených deskách, web, internet, osobní komun ikace, doprovodné aktivity,
propagační materiály, osloveni webů v Příbrami.

3
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Doporučeni komise
Celkové náklady: 55 000 Kč

Požadavek: 25 000 KČ (45 %)

návrh komise: 5 000 KČ

Odůvodněni: Komise nedoporučuje podporu v plné výši, nákladově nadhodnocené. Dle názoru komise
příspěvek 5 000 kč je adekvátni.

6.

Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek z.s., Kozičín 13, 261 01 Příbram, IČO 06149189 žádost č. OZP00081

Projekt: Letní brdské lesohrátky 2020
,Příměstské tábory pro děti předškolního a mladšího školního věku. Tři týdenní bloky s tématikou přírody
a života v ni. Tábory se uskuteční v krásném prostředí brdských hvozdů se zázemím v Kozičíně (Lesní
mš Kozičínský Klabánek z. S.)."

Rozpočet:
·
·
' ·
·
·

Materiál k realizaci témat táborů (kancelářské zboží,
vvtvarný materiál, didaktické pomůcky, knihy, společenské
hry, materiál na pečení, odměny dětem

22
14
2
2

Obědy
Svačiny
Propagace (grafický návrh, tisk, výep)
Odměny instruktorům (DPP) -2 praktikantky
na každý turnus - celkem 6 osob

800
000
000
000

Kč
Kč
Kč
Kč

19 200 Kč

Použiti podpořY - materiál k realizaci témat táborů, propagace (grafický návrh, tisk, výiep), částečné
odměny instruktorům
Nabídka recipročního plněni ve vztahu k poskytovateli dotace - možnost poskytnutí zázemí - kulturní
sál Kozičín 13 (např. setkání ochránců přírody), účast na adventních trzích pořádaných městem jako
drobní prodejci.
Doporučení komise
Celkové náklady: 60 000 Kč

Požadavek: 30 000 KČ (50 %) , Dávrh komise: 30 000 KČ

Odůvodnění: Komise doporučuje podporu v plné výši. Pokračováni projektu, který se osvědčil.
Podpora dětí z Příbrami.
~

7.

Spolek

pro

kočku,

Legionářů

345,

261

01

Příbram

VIl,

IČO 22902333 - žádost

Č. OZP00082

'·
projekt: Péče o bezprizorní kočky
.Péče o bezprizorní kočky na území města Příbrami. Tato dotace by se vztahovala na krmivo, stelivo,
odčervovací tablety, přípravky proti parazitům, dezinfekční prostředky a pohonné hmoty."
Rozpočet:

·
·
·
·
·
·

38 000
6 000
3 000
3 000
3 000
7 000

Krmivo
Stelivo
Odčervovací tablety
Přípravky proti parazitům
Dezinfekční prostředky
Pohonné hmoty

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Použití podpořY - krmivo, stelivo, přípravky proti parazitům, dezinfekční prostředky, PHM,
Nabídka recipročního plněni ve vztahu k poskytovateli dotace - propagaci města, regulaci bezprizornich
koček kastracemi, umisťování kočék vhodných k adopci, zlepšeni životního prostředí ve městě,
propagace na webových stránkách, facebooku, při besedách na školách.

4
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Doporučení komise
Celkové náklady: 60 000 KČ

Požadavek: 48 000 KČ (80 %)

návrh komise: 25 000 KČ

Odůvodněni: S vědomím toho, že samotné kastrace jsou propláceny městem (OŽP) formou faktury
jako služba, komise doporučuje jen částečnou podporu. Tento spolek i nový spolek Příbramské kočky
disponují shodným počtem depozit, v pcxistatě shodným počtem členů a v roce 2019 (S přihlédnutím
k datu vzniku nového spolku Příbramské kočky) vykastrovali cca shodnou poměrnou Ust koček.
Komise doporučuje shodnou výši podpory pro oba spolky, a to v celkové výši přidělené dotace v roce
2019 (celkem 50 000 KČ, tj. 25 000 KČ každému spolku.

8.

MateřSká škola, Příbram VIl, Bratří Čapků 278, 261 01 Příbram, IČO 61100374 - žádost č.
OZP00083

Projekt: S dětmi za přírodou v roce 2020
,,Každá třída mateřské školy se během roku zúčastní jedné exkurze, která bude odpovídat věku dětí.
Tento rok se opět prcýekt týká j odloučeného pracoviště, takže se dotkne celkově cca 200 dětí neboli 8
tříd. Děti z kmenové MŠ, Bři čapků 278, se budou účastnit následujÍcÍho programu: P4o nejmenší děti
ve věku 3-4 roky půjde o exkurzi do ekologického centra Orlov, kde se seznámí s domácimi zvířaty, ale
též se zvířaty vdně žijícímiv přírodě. Starší děti, 4-5 let, se seznámí s volně žjjÍcĹmizvířaty díky návštěvě
záChranné stanice Ochrany fauny v Hrachově. Děti ve věku 5-6 let vyjedou za obQjžjvelniky do terénu
na exkurzi, kterou povede Mgr. David Fisher. Nejstarší děti ve věku 6-7 let, které se již v minůlém roce
zúčastnily exkurze za obojživelníky, výedou na ornitologickou exkurzi vedenou Josefem Veselým. Tyto
nejstarší děti jsou též schopny účastnit se již osvědčené exkurze za vodními živočichy. Děti v
předškolním věku navštívi také Dům Natura. Po skončeni exkurzí proběhne v mateřské škole výstava
připomínající a shmuFi exkurze a setkání dětí se živočichy. Mladší děti z odloučeného pracoviště
mateřské školy, Bří Lapků, 235, se zúčastní exkurze do ekologického centra Orlov, starší děti se
zúčastní exkurzí do záchranné stanice Hrachov."

Rozpočet:
· výstava
· Lektomé, vstupy
· Doprava

. .. . ,

3 000 KČ
12 O® Kč
12 000 Kč

Použiti podpory - doprava, zajištění odborného výkladu, vstupné do osvětových institucí a na zajištění
=:
recipročního plněni ve vtahu k poskYtovateli dotace - uspořádání výstavy z exkurzi
v prostorách MŠ, publicita projektu na webových stránkách MŠ, kdy každá exkurze bude popsána a
zdokumentována, aby mohli rodiče s dětmi exkurzi .prožít" znovu.
Doporučeni komise
Cetkové náldady: 27 000 KČ

Požadavek: 21 600 KČ (80 %)

návrh kombe: 21 600 KČ

Odůvodněni: Podpora příbramských dětí, kDmise navrhuje plnou podporu.

9.

Spolek DaR (Děti a Rodiče), Řadovy 10, 262 56 svatý Jan, jČO 04957415 - žádost
Č. OZPO0084

Projekt: Pro přírodu a z přírody íl
,Cílem projektu je navázat na zkušenosti a úspěchy z uplynulých let a zorganizovat několik nejen
venkovních akci pro širokou veřejnost se zaměřením na životní prostředí. Tentokrát se zaměříme na
oslavy významných dnů spcýených s ekologii jako např. Den ptactva, Den Země, Den životního prostředí
nebo Den úklidu a také se vycjáme na terénní exkurze nebo komentované vycházky. Cílem všech akcí
je zprostředkovat, co můžeme udělat pro přírodu a co příroda dělá pro nás. jak zužitkovat, ale j chránit
bohatství, které nás obklopuje. Během akci se účastníci budou moci aktivně pMílet na péči o životní
prostředí jako např. výroba a osazení ptačích budek. Pozveme děti i dospělé na poutavou, hravou a
zároveň naučnou cestu k poznáváni a tvořeni. Opět budeme sbírat vědomosti, zážitky ale i pochutiny z
5

¥

přírody. Nedílnou součásti budou názorné pomůcky a pracovni listy pro všechny věkové skupiny.
Chybět nebude ani tvořeni, sdilení, utvářeni komunity nebo polytechnická dílna. To vše bez soupeření,
soutěženi a medaúi. Záměrem projektu je oslovit širokou veřefost, děti, rodiče i pracovníky
předškolních, školních a mimoškolních zařízeni ve městě Příbram." cadatel v Příbrami má pobočku Cihlářská ul. 107.

Rozpočet:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

30 000 Kč

Nákup výukových pomůcek
Potřeby pro zkoumání přírody (kesery SItě, kyvety,
mikroskop, preparáty
Materiál na výrobu pomůcek, kanc. papír a potřeby
výtvarný materiál a vybaveni
Vybaveni a nářadí pro polytechnickou dílnu
Fotoaparát
Tiskárna/skener (rozměr A3)
Materiál pro dílny - dřevo, deskový a spojovací materiál

10 000 Kč
10 000 Kč
§3000 Kč
10 000 Kč
9 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

jiný materiál pro workshopy (nádoby, tácy, košíky, bedny,
vybaveni do polní kuchyně
Cartridge do tiskárny
Pronájem výukových pomůcek
Odměny účinkujIcím
Reklama a propagace
Odměna za práci (za vedeni stanoviště, dílny, lektorné)

7 000 Kč
12 000 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč
5000 Kč
16000KČ

Použiti podpory - nákup a zapůjčeni výukových pomůcek, potřeby pro zkoumáni přírody, materiál na
výrobu pomůcek, papír a kancelářské potřeby, výtvarný materiál, polytechnikcký materiál a vybaveni,
nářadí a materiál pro dílny, pro workshopy, tiskárna, odměna za práci, reklama, fotoaparát.
Nabídka recipročního plnění ve vztahu k poskYtovate|i dotace - užívat znak města a prezentace města
jako poskytovatele finanční podpory na tiskovinách a pořádaných akcích, v tisku, webu, facebooku,
informovat město o akcích dotčených dotací, umožnit zástupcům města přistup na pořádané akce.
Doporučeni komise
Celkové náklady: 146 000 KČ Požadavek: 109 500 (75 %)

návrh komise: 109 500 KČ

Odůvodnění: Dobré zkušenosti komise s loňským ročníkem, navrhuje plnou podporu. Projekt mířený
na děti a veřejnost Příbrami.
V souladu s Pravidly p'o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města
Příbram č. 2/2018 a Programem pro poskytování dotací pro rok 2020 v oblasti životního prostřédí byly
žádosti pro dotační řízení v roce 2020 posouzeny z hlediska formálni správnosti a úpdnosti
administrátorem OŽP a 9 podaných žádostí bylo předloženo pro jednání Komise pro životní prostředí,
ekologii 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 poskytnutí dotace je ve výši 402 100,00 Kč. Schválený rozpočet na finanční
podporu v oblasti životního prostředí (programové dotace) v r. 2020 je 300 000,00 Kč.
Z rozpočtu města lze podpořit maximálně 80 % uznatelných nákladů vynaložených na projekt, pokud
poskytovatel výslovně nestanoví jinak a mjnimálnj spoluúčast žadatele je stanovena na 20 %
z celkových uznatelných nákladů akce/prcýektu.

Komise rozdělila celkem: 282 900 KČ
V rozpočtu zbývá 17 100 kč.
Zapsal: Ing. Petr Walenka
Za komisi schvál"'
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Seznam žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Příbram v roce 2020
oblast: životní prostředí
Č.

Žadatel

Projekt

Ponton, z.s.,
1

2"

Školní 176/1
312 00 Plzeň
IČO: 64355756

Příbramské kočky, z.s.
Brodská 99
261 01 Příbram VIII
IČO: 08377740

Popis projektu, specifikace nákladů

Náklady
projektu v kč

výše požadované
podpory
v kč

,
v%

Návrh
komise (kč)

RM návrh
(KČ)

Dvoudenní zážitková vzdělávací výprava
Cesta z města

do přírody pro děti využívajici služeb
NZDM Bedna v Příbrami - cestovné,
vstupné, materiálnI zabezpečení výprav,
drobné odměny, mzdové náklady.

17 600,00

14 080,00

80

10 800,00

10 800,00

122 400,00

97 920,00

80

25 000,00

45 000,00

zdravotního stavu, besedy pro školní děti o
životě koček a jak se k nim chovat.

3.

4'

Mateřská škola
Klubíčko, Okružní 200,
261 01 Příbram

Zdravé včely - zdravá
příroda

5.

18 000,00

14 400,00

80

14 400,00

14 400,00

52 000,00

Využiti pozemku města v k.u.
, Brod u
Příbramě
k výsevu
Iučniho kvítí,
motivace
občanů k tvorbě
a ochraně
životního

.
.
prostředí - nákup rostlin, květin, mulčovací
kůry, substrátu, semínek, úprava místa,
propagace.

Včely a
příroda v
Příbrami
40 500,00

41 600,00

80

41 600,00

41 600,00

VoItuš, Hvožďany, Břdy), exkurze Písek,
Dům Natura, didaktický materiál, materiál
na experimenty, dokumentaci zážitků.

Brod 2020 - krok pro
lepši budoucnost, 4.
část

vznik spolku

14 400,00

zabezpečeni činnosti dětského
včelařského kroužku - reprezentace
Včelařľků na celostátní soutěži "Zlatá
včela", nákup a aplikace léčiv, vyšetření
včelstev, školení, přednášky a osvěta
klasického včelaření a mj. i nového trendu
tzv. městského střešn iho včelaření.
Seznamováni děti s přírodou, vysvětlení

významu čistého ovzduší pro život,
Na vzduchu, můžeme exkurze, vycházky - doprava do méně
zpívat ejchuchu
přístupných lokalit (jince, Obecnice,

IČO: 75033917

Ke kořenům

9/2019

zajištěni zdravých včelstev v Příbrami,
český svaz včelařů, z.s.,
základni organizace
Příbram, Dlouhá 163,
Příbram Ill
IČO: 61903329

Poskytnutá
dotace r. 2019
(kč), projekt
8 500,00

Peče o bezpr|zorn|.
kastraci
vypuštěny na
krmícich
Péče
o bezprizorní
kočky,
které místech
jsou po ve
kočky v Příbrami a
obcích spadajÍcÍch pod městě - zaj|štění krmiva, sIedovanľ
město Příbram

ZM
"chválilo
(Kč)

Nohama na
zemi i pod
zemi
5 000,00

55 000,00

Stránka1

25 000,00

45

5 000,00

5 000,00

Brod 2020 krok ro le ši
P
P
budoucnost, 3.
"
část

f?

Seznam žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Příbram v roce 2020
oblast: životní mostředi
Č.

6.

. ' ·

Žadatel

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

Projekt

Legionářů 345,
261 01 Příbram VII
IČO: 22902333

Náklady
projektu v kč

Příměstské tábory pro děti předškolniho a
,
mladšího školního věku. Tři týdenní bloky
Letní brdské lesohrátky s tématikou přírody a života v ní - materiál
2020
k realizaci témat táborů, odměny dětem,
zajištění stravy, propagace, odměny
instruktorům.

Spolek pro kočku,
7,

Popis projektu, specifikace nákladů

,
v%

v Kč

Návrh
komise (KČ)

RM návrh
(KČ)

ZM
.
schvalilo
(KČ)

Poskytnutá
dotace r. :019
(KČ), pro ekt
45 000,00

60 000.00

Zajištění péče o bezprizorní kočky na
Péče o bezprizorní
kočky

výše požadované
podpory

30 000,00

50

30 000,00

30 000,00

Letní brdské
lesohrátky
2019
50 000,00
Péče o

"

území města Příbram - zajištění krmivap
steliva, přípravků proti parazitům,
dezinfekčních prostředků, doprava.

60 000,00

48 000,00

80

25 000,00

42 100,00

bezprizorní
kočky na
území města
Příbram

Cyklus exkurzi jednotlivých tříd MŠ do
přírody (ornitologická, za obojživelníky,

Mateřská škola, Příbram
8,

9.

VIl, Bratří Čapků 278,
261 01 Příbram
IČO: 61100374

Spolek DaR (Děti a
Rodiče),
Řadovy 10,
262 56 svatý jan
IČO: 04957415

S dětmi za přírodou v
roce 2020

Pro přírodu a z přírody Il

..' 'ARV

Celkem

21 120,00

Ekologické centrum Orlov, Ochrana fauny
Hrachov, Dům Natura) - doprava, zajištěni
odborného výkladu, vstupné, zajištění

27 000,00

21 600,00

80

21 600,00

21 600,00

.

S dětmi za
přírodou v roce

výstavy v prostorách MŠ.

2019

Akce pro veřejnost zaměřené např. na Den

62 216,00

ptactva, Den Země, Den životn'lho
prostředí, Den úklidu, se zapojením
účastníků - nákup výukových
pomůcek
.
.
'

výtvarného materiálu, vybaveni pro
polytechnickou dílnu, fotoaparát, tiskárna,
materiál pro dílny, vybaveni do polní
kuchyně, odměny, reklama, propagace.
III||1

!1

U

'

'

" ' .
"

146 000,00

558 000,00

109 500,00

402 100,00

75

'

109 500,00

89 500,00

282 900,00

300 000,00

'

Pro
· přírodu a z
přirody - toulky
pro malé i
velké
'

IB

y ., .·

'

"..I ·· .
ri·

.·

Schválený rozpočet na finanční podporu v oblasti životýfío prostředí: 300 000,00 Kč
Zpracovala: Alena Vilímková, OŽP
20.02.2020
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