Zpráva pro 11. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,
které se koná dne 13. února 2020
3.02 Realizace přírodní zahrady Mateřské školy Varnsdorf, Poštovní 1428 a Mateřské
školy Varnsdorf, Národní 1617 v rámci podpory dle podmínek Národního programu
Životní prostředí
Předkládá: ThMgr. Roland Solloch
starosta města

Zdůvodnění:
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu
Životní prostředí. Cílem Výzvy je rozvoj environmentální 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.
Výše uveden mateřské školy by chtěly 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 podpora na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Příjem podání žádostí začíná dne 3.2.2020
Ukončení příjmu žádostí končí dne 31.3.2020 nejpozději však do vyčerpání alokace.
1) Mateřská škola Poštovní bude podávat žádost o dotaci ve výši 500 000 Kč. Výše
podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů. O 15%
spoluúčast na projektu žádají zřizovatele a zároveň žádají o zajištění předfinancování
akce. V současné době zpracovává pro MŠ architektonické řešení zahrady Ing. Jana
Horová.
2) Mateřská škola Národní bude podávat žádost o dotaci ve výši 450 000 Kč. Výše
podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů. O 15%
spoluúčast na projektu žádají zřizovatele a zároveň žádají o zajištění předfinancování
akce. V současné době zpracovává pro MŠ architektonické řešení zahrady Ing.
Jaroslava Křivohlavá.
Rada města rozhodla schválit podání výše uvedených žádostí do výzvy č.: 7/2019
Ministerstva životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí usnesením č.
43/2020/1 a 43/2020/3 ze dne 23.01.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu v rámci výzvy
č.: 7/2019 SFŽP, min. 15% spoluúčast z celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň
zajistit předfinancování akce v celkové výši 500 000 Kč vč. DPH, příspěvkové organizaci
Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428.
a dále
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit se zajištěním financování projektu v rámci výzvy
č.: 7/2019 SFŽP, min. 15% spoluúčast z celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň
zajistit předfinancování akce v celkové výši 450 000 Kč vč. DPH, příspěvkové organizaci
Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617.

