
Zpráva pro 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, 
které se koná dne 13. února 2020 

________________________________________________________________ 
 

1.16 Schválení podání žádostí o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí 
s názvem Revitalizace zahrady Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, p.o. 

 
Předkládá: Ing. Jaroslav Beránek, vedoucí OSMI 

 

Odůvodnění:  

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
ČR výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu 
Životní prostředí. Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u 
předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s 
přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického 
zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských, základních a středních 
školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních 
mateřských škol v rámci školského systému ČR. 

Mateřská škola v Křižíkově ulici by chtěla v rámci této výzvy revitalizovat zahradu pro 
environmentální vzdělávání a výchovu dětí, které MŠ navštěvují.   
  
Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč. 
Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč. 
Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů. 

Příjem podání žádostí byl zahájen dne 3. 2. 2020 

Ukončení příjmu žádostí končí dne 31. 3. 2020, nejpozději však do vyčerpání alokace.    

Rozpočet projektu je stanoven ve výši 688.917,13 Kč vč DPH. Projekt pro MŠ zpracovala 
společnost Zahrady Horová, Katusice.  

Rada města rozhodla dne 23. 1. 2020 souhlasit s podáním žádosti v rámci této výzvy a 
zároveň doporučila zastupitelstvu města souhlasit se zajištěním financování výše uvedeného 
projektu.  

Pokud bude projekt úspěšný, OSMI zrealizuje výběrové řízení na dodavatele dle podmínek 
výzvy a poté předá zahradu do užívání MŠ Křižíkova.  
Projekt je k nahlédnutí na OSMI. 

Návrhy usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit podání žádosti do výzvy Ministerstva životního 
prostředí v rámci Národního programu Životního prostředí s názvem projektu Revitalizace 
zahrady Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, p.o. 

a dále  

Zastupitelstvo města rozhodla souhlasit se zajištěním financování projektu Revitalizace 
zahrady Mateřské školy Varnsdorf, Křižíkova 2757, p. o., min. 15% z celkových způsobilých 



výdajů projektu a zároveň zajistit předfinancování akce v celkové výši 688.917,13 Kč vč. 
DPH.   

 

 

 


