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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje zajištění finančních prostředků Mateřské škole Žatec,
U Jezu 2903, okres Louny na projekt „Zahrada pro Zvídálky – učíme se od přírody“ ze SFŽP
ČR v rámci Národního programu Životního prostředí, a to do výše celkových nákladů
633.288,00 Kč a do výše podpory v maximálním rozsahu 85 % celkových uznatelných
nákladů poskytovatele dotace. Název výzvy: Výzva č. 16/2017, prioritní oblast
6. Environmentální prevence.
Odpovídá: JUDr. Alena Hornátová
Termín: 5.3.2018
2. Zdůvodnění:
Materiál je Zastupitelstvu města Žatce předložen na základě žádosti ředitelky Mateřské školy
Žatec, U Jezu 2903, okres Louny Dany Pechové o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci
Národního programu Životního prostředí pod názvem projektu „Zahrada pro Zvídálky –
učíme se od přírody“ a zajištění finančních prostředků na projekt „Zahrada pro Zvídálky –
učíme se od přírody“, a to do výše celkových nákladů 633.288,00 Kč takto, do výše podpory
v maximálním rozsahu 85 % celkových uznatelných nákladů.
Název výzvy: Výzva č. 16/2017, prioritní oblast 6, Environmentální prevence.
Podporované aktivity: Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných
zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“).
Cíl výzvy: Rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků
základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.
Typy podporovaných aktivit: Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním
stylu při mateřských školách.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 500.000,00 Kč.
Výše podpory na jeden projekt činí 85% z celkových způsobilých výdajů, 15 % činí
spolufinancování.
Žádosti budou po kontrole formální úplnosti a přijatelnosti hodnoceny na základě kritérií.
Pokud bude MŠ úspěšným žadatelem a byl by její projekt podpořen, žádá MŠ o předběžný
souhlas ke kofinancování realizace projektu, která by byla zahájena v roce 2018,
po projednání Rady Fondu a vydání Rozhodnutí.

Předpokládané termíny MŠ - datum zahájení je 1.5.2018 a předpokládaný datum ukončení je
1.12.2018.
Rada města Žatce doporučuje schválit výše uvedené, a to z jednání RM Žatce dne 12.2.2018
usnesením č. 63/18:
63/18 Podání žádosti do výzvy SFŽP ČR – Environmentální prevence - MŠ Žatec,
U Jezu 2903, okres Louny
Rada města Žatce bere na vědomí podání žádosti Mateřské školy Žatec, U Jezu 2903, okres
Louny o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Národního programu Životního prostředí
pod názvem projektu „Zahrada pro Zvídálky – učíme se od přírody“ a doporučuje
Zastupitelstvu města Žatce schválit zajištění finančních prostředků na projekt „Zahrada pro
Zvídálky – učíme se od přírody“, a to do výše celkových nákladů 633.288,00 Kč a do výše
podpory v maximálním rozsahu 85 % celkových uznatelných nákladů poskytovatele dotace.
Název výzvy: Výzva č. 16/2017, prioritní oblast 6. Environmentální prevence.
3. Přílohy:
- Žádost MŠ U Jezu 2903 ze dne 18.10.2017
- Žádost MŠ o poskytnutí dotace
- Výzva č. 16/2017

