DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Ţádost Spolku Ametyst, Nebílovy 37, 332 04 Nebílovy, IČO 69460485 o poskytnutí
dotace z Fondu ţivotního prostředí města Plzně /dále jen FŢP MP/ na projekt „Zahrada pro
celý rok II.“.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Občanské sdruţení Ametyst je nezisková organizace, v níţ se setkávají lidé z různých
prostředí: biologové, pedagogové i zástupci dalších profesí, jimţ není lhostejný stav ţivotního
prostředí. Spolek pracuje s dětmi a mladými lidmi na všech stupních škol, kterým nabízí
ekologické výukové programy v přírodě, v Prusinách i přímo ve školách. Školám usnadňuje
zařazení ekologické výchovy do vyučování, připravují pro ně nové projekty, metodické
materiály a pomůcky. Pro pedagogy pořádá semináře, konference a veletrhy ekologických
výukových programů. Projekt „Zahrada pro celý rok“, který jiţ probíhal v roce 2016 se týká
venkovní výuky ve školních zahradách a v okolí škol. Stěţejním přínosem projektu pro ţáky
a pedagogy je absolvování výukového programu v podnětném venkovním prostředí a získání
motivace k pravidelnému celoročnímu vyuţívání školní zahrady. Vzhledem k velkému zájmu
škol a k pozitivním zkušenostem s programem sdruţení se rozhodlo pokračovat v projektu
i v roce 2017.
Rada města Plzně a Komise ţivotního prostředí RMP podpořily projekt v plné výši.
3. Předpokládaný cílový stav
Cílem je realizace projektu.
4. Navrhované varianty řešení
a) Poskytnout Spolku Ametyst dotaci v plné výši 85 500 Kč, jak doporučuje RMP.
b) Poţadovanou dotaci Spolku Ametyst, neposkytnout.
5. Doporučená varianta řešení
Dle bodu 4. a) důvodové zprávy.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných např.
provozních nákladů)
Moţnost krytí v plné výši 85 500 Kč z FŢP MP.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle ukládací části návrhu usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisí
Usnesení KŢP RMP č. 12 ze dne 6. 2. 2017
Usnesení RMP č. 301 ze dne 23. 3. 2017
9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.

10. Přílohy
Usnesení KŢP RMP č. 12 ze dne 6. 2. 2017
Usnesení RMP č. 301 ze dne 23. 3. 2017
Formulář ţádosti o poskytnutí dotace z FŢP MP
Tabulka poskytnutých dotací

