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Podání žádosti o dotaci - Ekologická zahrada Drahotuše

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "Ekologická zahrada Drahotuše" v rámci Programu rozvoje
venkova na období 2014 - 2020 podané přes MAS Hranicko z.s.

Důvodová zpráva:
MAS Hranicko z.s. vyhlašuje Výzvu č. 9 k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace
19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 v souladu s Programovým
rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství.
V rámci opatření MAS-PRV 20 Obnova vesnic, oblasti podpory b) Mateřské a základní školy
jsme připravili projekt Ekologická zahrada Drahotuše. Na stávající zahradě při MŠ Drahotuše
plánujeme vybudovat ekologickou zahradu pro environmentální výchovu dětí navštěvující
MŠ. Zahrada bude obsahovat řadu edukativních a zábavných prvků, které budou formou hry
dětem přibližovat základní přírodní jevy, materiály, život hmyzu, péče o rostliny a jejich růst a
v neposlední řadě také fyzikální zákonitosti.
Projekt obsahuje pořízení vybavení a příslušenství k vybudování nové ekologické zahrady
pro moderní environmentální výuku dětí navštěvující MŠ. Bude pořízen xylofon, edukační
houpačka, vyvýšený záhon, kreslící tabule, šeptanda, vjemový chodník, hmyzí hotýlek,
meteo-stanice, vodní prvek, plastová nádrž na sběr dešťové vody, křídlové čerpadlo, rozvody
vody včetně hadic, spojen a pomocného materiálu. Dále pak vrbové stavby a to vrbový tunel
a vrbové teepee, přístřešek - přírodní učebna, otočný panel, edukační prvek "poznej dřevo",
mlhovací sada, kruhový zavlažovač s podstavcem, vybavený badatelský batůžek, také
příslušenství pro zahradní nářadí a příslušenství pro výsadbu.
Předpokládané rozpočtové náklady..................................796 777,00 Kč
Požadovaná dotace Olomouckého kraje...........................637 421,60 Kč
Podíl města.......................................................................159 355,40 Kč
V současné době nejsou na projekt vyčleněny finanční prostředky. Akce bude v případě
přidělení dotace realizovaná a zahrnutá do rozpočtu v roce 2023.
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