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Žádost o dotaci na akce do 10 000,- Kč 
 

Dotační titul m ěsta Kroměříže 03 
DOTACE NA AKCE S CELKOVÝM ROZPO ČTEM DO 10 000 Kč 

 
 
 
 
 
 

Název organizace: 

Občanské sdružení BARBOŘICE 
I. Informace o žadateli 
Adresa sídla organizace: Kojetínská 1187/1a, 767 01 Kroměříž 

Právní forma: 
(ze stanov nebo zakládací listiny) 

Občanské sdružení 

IČ: 22877991 
 

Statutární zástupce organizace: 
(bude vyzván k podpisu smlouvy) 

Ing. Veronika Habrová, Ph.D. 
předseda 

Adresa: Kojetínská 1187/1a, 767 01 Kroměříž 

Telefon: 777031252 

E-mail: barborice-km@seznam.cz 
 
Název banky: Fio banka 

Číslo účtu: 2600437539/2010 

 

Počet členů organizace: Do 19 let  
(územní jednotky, která je žadatelem) 

Nad 19 let 3 
Počet placených zaměstnanců (přepočtený na celé úvazky) 0 
Výše členských příspěvků na člena organizace 0 
Celkový předpokládaný rozpočet organizace na  rok 2015 20 000 Kč 
 
Akce budou realizovány v období: (od – do) Březen – červen 2015 

 
Celkové předpokládané náklady na akci (akce) : 10 000 Kč 

 

Požadavek na dotaci z rozpočtu města Kroměříže: 10 000 Kč 

Schválená dotace Kč 

 
II. Popis plánované akce (cyklu akcí): 
O.s. Barbořice by ráda začala působit v oblasti Environmentální vzdělávání, výchova a 
osvěta (EVVO) u dětí předškolního věku. Ve spolupráci s o.s. Klubíčko by se ráda 
angažovala v aktivitě „Přírodní školka“, která má v Klubíčku již několikaletou tradici. Rádi 
bychom vybudovali na zahradě školy Zachar (nyní využíváno Klubíčkem) ekologickou 
zahrádku, kde bychom se u dětí zejména předškolního věku snažili nenásilnou formou 
posilovat vztah k přírodě. Požadovaná dotace by byla využita na koupi a instalaci záhonů pro 
ekologické pěstování zeleniny a na koupi kompostéru. Vzhledem k pravidelnému konání se 

Číslo žádosti  

Tématická oblast  
(nevyplňujte) 
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aktivity již během několik předcházejících let je předpoklad, že bude aktivita zařazena do 
programu mateřského centra i v budoucnu a výsledek poskytnuté dotace tak bude 
dlouhotrvající. Na tuto akci bude navazovat příměstský tábor pro děti s ekologickou 
tématikou a také některé z besed, přednášek v rámci roku například jak dobře třídit odpad, či 
ukliďme naše město. Jsme si jistí, že vybudování zahrádky pro pěstování zeleniny by děti 
motivovalo pro pobyt venku a současně bychom vytvořili tu nejpřirozenější a nejlepší 
didaktickou pomůcku v oblasti EVVO. 
 

III. Dohody o provedení práce – např. odborní lektoři, rozhodčí apod. (nutno uvést pouze, 
pokud jsou součástí rozpočtu náklady na jejich práci) 

Odbornost  Náklady na hodinu činnosti Počet hodin Náklady celkem 

    

    

 

Pokud  na tuto akci žádáte i u jiných subjektů /např. Zlínský kraj, Nadace aj./ - uveďte:  

ne 

 
Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že nezatajuje žádné okolnosti, 
důležité pro posouzení žádosti. 
Žadatel prohlašuje, že nemá dluhy a nedoplatky vůči státu ani vůči městu Kroměříž.  
 

Doplňující informace, které žadatel považuje za podstatné, lze uvést na samostatných přílohách. 

Seznam příloh: 

 

 Název přílohy 
ano Podepsaný originál rozpočtu 
ano Kopie dokladu o právní subjektivitě  
ano Kopie dokladu o oprávněnosti jednat jménem společnosti 

(zápis o valné hromadě) 
  
  
 

 

V Kroměříži, dne 27. 11. 2014 
 
  

         …………………………………………………………………… 
       Podpis statutárního zástupce, razítko 
     
 
 
 
 


