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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

 
       Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010 a ukládá náměstkovi primátora 
p.Milanu Šírovi zajistit uzavření smluv o přidělení dotací z Ekofondu Statutárního města Li-
berec a zajistit proplacení schválených dotací na základě podepsaných smluv. 
 
                                                                                                                      T: 15.5.2010 

 



Důvodová zpráva 

 

 
        Ekofond Statutárního města Liberec byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec 
č. 30/00 ze dne 28.3.2000 jako trvalý účelový fond Statutárního města Liberec dle § 14 
odstavce 1, písm.e) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. O obcích a § 25 odstavce 4 zákona ČNR č. 
576/1990 Sb., rozpočtová pravidla republiky ( ve znění pozdějších předpisů). 
 

    Do uzávěrky výběrového řízení dne 1. 4. 2010 bylo přihlášeno 24 projektů, všechny byly 
podány řádně do uzávěrky a se všemi náležitostmi nutnými pro přijetí. 

 

      Celkové náklady na všech 24 projektů činí 1 845 062 Kč a výše požadované dotace činí  

1 069 820 Kč.  Pro rok 2010 je možné z Ekofondu rozdělit částku 500 000 Kč. 

 

      Po jednotlivém zhodnocení každého projektu členy Správní rady Ekofondu (SREF) byla 
přidělena částka 500 000 Kč 18 projektům. 6 projektům nebyla přidělena žádná dotace, 4 
projektům členové SREF přidělili plnou požadovanou částku a 14 projektům byla přiznána 
poměrná požadovaná částka, přičemž při přidělování dotací a určení výše finanční podpory 
jednotlivým žadatelům se zohledňovala zejména procentuální výše spoluúčasti příjemce 
dotace a skladba rozpočtu projektu.   

 

 

 

     Na základě statutu Ekofondu, článku V, bod 1) doporučuje Správní rada Ekofondu „Návrh 
na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2010“ k odsouhlasení radě města a ke schválení 
zastupitelstvu města. 

     Součástí zprávy je zápis z jednání Správní rady Ekofondu, konané dne 8. 4. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1: Návrh na přidělení dotací z Ekofondu Statutárního města Liberec pro rok 2010 

Příloha č.2: Zápis z jednání Správní rady Ekofondu ze dne 8. 4. 2010             



NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z EKOFONDU  STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC  PRO ROK 2010

č.proj. žadatel/smlouva č. tematické zařazení projektu/název projektu cel.nákl.na projekt požadavek rozhod. SRE určeno na

1 OV a ZO Čs. svazu v čelařů Liberec
Nutnost léčení včel pro zachování  jejich vlivu na 
přírodu 40 000 25 000 25 000 Nákup léčiva pro včely

2 Miloš Zást ěra Zařízení kočovného stanoviště Zástěra
            116 916    40 000 20 000 Nákup nástavkových úlů pro včely

3 Miloš Zást ěra Zařízení ekologické kotelny Zástěra
73 726 30 000 0

Pořízení zařízení kotelny pro truhlárnu, 
topným médiem dřevo. Nákup kotle Atmos 
DC 50S, komponentů nerezového komína

4
4-01 ZO ČSS (Česká speleologická 
spol.)

Speleologický průzkum Hanychovské jeskyně a jeskyní 
ještědského krasu

21 000 18 000 12 800

Provádění průzkumu ,stabilizace, 
prohloubení a dočištění jeskyní, stabilizační 
práce, objevení nových prostor, 
dokumentace, zmapování jeskyní, 
prolongace

5 36/02 ZO ČSOP při SCHKO 14. evropská noc pro netopýry
17 000 15 000 11 000

Tradiční seznámení laické veřejnosti se 
životem netopýrů v Panském lomu

6 Jizersko-ješt ědský horský spolek,o.s. Oprava turistické vyhlídky Dračí kámen

60 000 50 000 50 000

Rekonstrukce zábradlí vyhlídky, terénní 
úprava turistické stezky vedoucí k vyhlídce a 
oprava osazení kamenných schodů. Části 
zábradlí a  zkorodované sloupky budou 
nahrazeny novými díly. Natření antikorozní 
vrstvou.

7 Jizersko-ješt ědský horský spolek,o.s.
Oprava povalových chodníků a údržba pěšiny na 
naučné stezce

99 500 20 000 20 000

Obnova povalových chodníků na naučné 
stezce Oldřichovské háje a skály. Nyní 
povalové chodníky již nevyhovující. Některé 
úseky cesty trvale či periodi zamokřené. 
Původní chodníky budou nahrazeny chodníky 
z dubových trámů a fošen. Zvýšené nároky 
na odolnost materiálu. Fošny budou o 
tloušťce 5 cm, šířce 1m, dubové trámy 10x 
14 cm. Impregnace Luxolem. Součástí budou 
i menší terénní úpravy stezky.

8 MŠ Beruška, Liberec, Na Pískovn ě Eko-dny v Berušce

50 000 40 000 17 200

Seznámení dětí s ochranou přírody. Soutěže 
o ceny, Tématické dny-den vody, země, 
slunce, zvířat…Zaměření na problematiku 
vztahující se ke každému dni. Návštěva ZOO 
a botanické s výkladem



9
Marie Luisa Šípová (Podješt ědská 
smečka)

Pes-kamarád, co léčí

85 750 48 000 8 000

Cyklus přednášek pro žáky II. stupně 
základních škol a dospělé. Výběr plemene, 
pes či fenka, voříšek nebo pes s PP, péče o 
psa, komunikace a výcvik, jak cvičit psí 
sporty, poslušnost, jak vybrat vhodnou 
aktivitu, pro sebe i psa, praktický nácvik.

10 Liga na ochranu zví řat ČR Péče o opuštěné kočky, veterinární péče

140 000 35 000 35 000

Minimalizování počtu zvířat bez domova, 
vakcinace koček, péče o kočky ve vyšším 
věku, veterinární péče, jejich nabídka

11
Občanské sdružení D.R.A.K., Obla čná 
ul.

Drakova eko-zahrada III.

126 000 75 000 23 000

Rozšíření zahrady o třetí část, prořezávky 
stromů a keřů, ošetření dřevin, projektová 
dokumentace, vybudování bezbariérového 
chodníku k záhonům, výsadba květin, keřů, 
budování podkladu kuželníku, jeho instalace. 
Využití eko-zahrady pro zdravotně 
znevýhodněné občany, seniory a děti

12
Český svaz v čelařů o.s., ZO 
Vratislavice nad Nisou

Provoz a modernizace ZO ČSV

118 700 89 790 0

Pronájem přednáškové místnosti. Ošetření 
včelstev proti Varroáze. Nákup mezistěn a 
chovného materiálu k rozchovu čistokrevné 
plemenitby. Zakoupení nástavkových úlů pro 
začínající včelaře. Zakoupení mobilního 
vyvíječe páry, který mimo jiné slouží k 
sterilizaci rámečků před dalším použitím. Cíle 
je racionalizace včelaření, modernizace a 
zvýšení hygieny provozů.

13
Sdružení student ů, rodi čů a přátel 
školy p ři gymnáziu a SOŠ 
pedagogické, Jeronýmova

Třídění je styl

36 470 30 550 0

Cílem je třídění odpadu na škole a motivace 
studentů k tomu, aby se to stalo součástí 
jejich životního stylu. Snaha umístit 
kontejnery na tříděný odpad do areálu školy. 
Navržení aktivit pro výuku třídění a recyklace 
odpadů, využití druhotných surovin. 
Zakoupení košů na třídění odpadu. 
Zabezpečení organizace třídění odpadu-
vytvoření manuálů, informačních materiálů. 
Propagace projektu. Spolupráce s A.S.A. a  
ZO ČSOP Armillaria. Předpoklad trvalého 
pokračování projektu.



14
Český svaz ochránc ů přírody, ZO 
Kateřinky

Obnova historického stavu krajiny v Kateřinkách III.

129 400 83 000 69 500

Pokračování v pastvě ovcí. Rozšíření ploch, 
doplnění infrastruktury a vybavení pro chov 
ovcí. Zakoupení 4 ovcí plemene zušlechtěná 
valaška jako základ trvalého stáda. Pro 
pastevní sezónu bude přičleněno 6 ovcí ze 
Suchopýru o.p.s. Pastva bude prováděna tzv. 
košarováním-el. ohradník bude posouván po 
zhruba čtyřech dílech-ekonomický i 
ekologický způsob - vývoj bezobratlých, 
vykvétání rostlin, dozrání semen. Budou dále 
zlikvidovány tři černé skládky na pozemcích v 
k.ú. Kateřinky u Liberce. Kolem ulic Pod 
Dračím kamenem budou vysázeny keře 
vhodné pro pastvu včel i jako zdroj potravy 
pro ptáky (kaliny, šípky, hlohy). Ze dvou lip 
(VKP) budou odstraněny suché větve. 
Proběhne několik eko-výchovných akcí pro 
děti. 

15 Pionýrská skupina Františkov Regenerace lipového stromořadí v Kateřinkách

60 100 50 500 42 500

Sdružení má od města pronajaté sportovní 
hřiště v Kateřinkách. Součástí je i lipové 
stromořadí-60 stromů. V minulých letech 
došlo k vyčištění prostoru pod stromy. Cílem 
je zlepšení stavu aleje, zlepšení zdravotního 
stavu stromů. Cca tři stromy nutno porazit. 
Aktivit se účastní mládež z oddílu. V loňském 
roce došlo k poškození větví korun stromů. 
Nutný i regenerační řez od stromolezců.  
Vysadba nových stromů, obnova budek pro 
ptactvo.

16 Čmelák-Spole čnost p řátel p řírody HOMO ECOLOGICUS II-vzdělávací pobyt s exkurzí

54 000 19 500 0

Snaha navázat na projekt z loňského roku. 
Vzdělávací pobyt s exkurzí, ubytování na 
chatě v Hejnicích-návod na ekologický život 
ve městě. Určen pro  rodiny s dětmi od 0-6 
let. Pět přednášek, dvě exkurze. Téma 
zelená estetika a etika krajiny. Odborné 
přednášky- 1. Krajina vnitřní a vnější, 2. 
Etika, psychologie a životní prostředí, 3. Děti 
a příroda, 4. Zelená terapie a estetika, 5. 
Domov, město a krajina. Součástí pobytu i 
tvůrčí dílny, hry pro děti, čištění místních 
vodních toků, výroba ručního papíru.



17 Čmelák-Spole čnost p řátel p řírody Ozelenění kruhového objezdu ve Vesci

17 100 15 300 0

Dosadba zeleně ve Vesci na kruhovém 
objezdu. Návrh projektu zpracoval student 
prvního ročníku školy.Vybrány lípa srdčitá a 
kalina obecná. Navržena i liniová výsadba 
podél ulice-jeřáb ptačí a svída bílá. Na 
výsadbě se má podílet celá třída, dozvědí se, 
jak správně zasadit strom či keř. Hlavním 
cílem zvýšení biodiverzity. 

18 Čmelák-Spole čnost p řátel p řírody Obnova louky v Temné ulici

43 400 37 500 27 500

Louka zanedbaná, zarostlá náletovými 
dřevinami, začaly zde vznikat skládky. V 
minulých letech skládky vybagrovány a 
odvezeny, pozemek byl uklizen.  Cílem je 
vytvořit květnatou louku, úprava okolí malého 
potůčku, který lokalitou protéká. Vysbírání 
odpadků, výsev luční směsi, likvidace 
plevelů, informační letáky pro obyvatele. 
Spolupráce s gymnáziem Jeronýmova. Na 
pozemku budou vytvořeny keřové skupiny.

19 ZŠ Aloisina výšina 642, p.o.
Oživení školní zahrady-vytvoření podmínek pro 
hnízdění ptactva

101 000 70 500 31 500

V roce 2005 vypracován záměr regenerace 
školní zahrady. 2006 probírka náletových a 
přerostlých dřevin, 2008 vybudováno 
pískoviště a umístěny herní prvky, vytvořeno 
arboretum. Nyní cílem výsadba živých plotů, 
výroba a zavěšení ptačích budek, dokončení 
zelené učebny. Další částí projektu je 
využívání kompostování pro likvidaci 
posečené trávy. 

20 ZO ČSOP ARMILLARIA Liberec Recyklací k čistému městu

190 000 93 000 31 000

Výstupem cílená opatření vedoucí k lepším 
finančním i ekol. výsledkům v nakládání s 
recyklovatelnými odpady. Zlepšení zapojení 
obyvatel do zpětného odběru. Dlouhodobým 
cílem navýšení množství separovaného 
odpadu. Dalším cílem propagace a podíl na 
modelovém sběru bioodpadů na vybraných 
lokalitách, průzkum veřejného mínění od 
občanů ke kvalitě systému odpadového 
hospodářství v Liberci. Osvětová kampaň. 
Koordinace sběru odpadů na školách a 
sběrných místech, skladování a zhodnocení 
rec. materiálů. Semináře. Poradna pro 
občany a podnikatele. Tisk infoletáků, Akce 
„Člověk přírodě“.



21 ZO ČSOP ARMILLARIA Liberec Ruprechtický lesík

98 000 72 000 33 000

Cílem projektu je zlepšení vybavenosti a 
stavu VKP Ruprechtický lesík-úklid a péče. 
Zpřístupnění a zatraktivnění lesíka, péče o 
dřeviny, likvidace invazních druhů (křídlatka), 
dovybavení ploch o další místa k odpočinku, 
o lavičky a místa pro sezení, prvky pro děti, 
seniory, pejskaře, organizace setkání s 
občany a zástupci škol, pořádání exkurzí a 
doplňkových akcí, instalace tří budek pro 
rehky, tvorba naučné stezky, odstranění škod 
na dřevinách po říjnové kalamitě. 

22 ZOO Liberec, p říspěvková organizace.
Regulace populace toulavých koček na území města 
Liberce

60 000 40 000 22 000

Regulace počtu toulavých koček-formou 
kastrace a jejich navrácení do původních 
lokalit. Odblešení a odčervení. Koťata 
nabízena k osvojení. Počet odchycených 
koček cca 60.

23 ZŠ Švermova, p.o. Hurá, jdeme do přírody

28 000 24 000 21 000

Vybavení šesti batohů, které budou určeny 
pro práci v přírodě. Potřeba vybavit každý 
batoh-dalekohledy, kelímkové lupy, pinzety, 
klíče k určování, atlasy, podložky s klipem, 
síťka na vodní živočichy, buzola. Průvodce 
faunou a flórou ČR. Na vycházkách 
dokumentace práce každé skupiny, pracovní 
listy pro práci v terénu, poznávačky. 

24 Turistický oddíl Kletr Miniarboretum turistického oddílu Kletr-V. etapa

79 000 48 000 0

Opravení kamenné zdi, a vybudování 
vyhlídky s ocelovým zábradlím a přístupovým 
chodníčkem. Osazení větších žulových 
kamenů a malé umělé tůňky sloužící k 
pěstování vlhkomilných rostlin. Spuštění 
zavlažovacího systému. Na dřevěný stojan 
se umístí informační tabule o arboretu. 
Praktická pomůcka k poznávání místních 
druhů dřevin. Využívání prostoru školami a 
další oddíly.

CELKEM 1 845 062 1 069 820 500 000
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  SPRÁVNÍ RADY EKOFONDU ZE DNE 8. 4.  2010 
 

 
 

Přítomni : viz prezenční listina (je součástí zprávy) 
 
 
 
       Jednání zahájil předseda Správní rady Ekofondu SML (dále jen SRE)  Milan Šír, 
seznámil přítomné s návrhem programu, který byl schválen v nezměněné podobě všemi 
přítomnými. 
 
 
 
Program:  
 
1. Zahájení a schválení  programu jednání 
2. Projednání  projektů přihlášených do výběrového řízení a přidělení dotací z Ekofondu 

Statutárního města Liberce 2010 jednotlivým projektům. 
3. Seznámení s výsledky kontroly Ekofondu Kontrolním výborem ZM 
4. Závěr 

 
 
Bod  č.2 
 
 

    V roce  2010 bylo do uzávěrky výběrového řízení dne 1.4. 2010 přihlášeno 24 projektů, 
všechny byly podány řádně do uzávěrky a se všemi náležitostmi nutnými pro přijetí. 
 

Výběrové  řízení bylo vyhlášeno pro tyto oblasti: 
 

- ekologická výchova a osvěta 
- ochrana přírody a krajiny 
- údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě 
- péče o vodní toky a zdroje  
- obnovitelné zdroje energie - neziskové projekty a studie 
- předcházení, třídění, využívání a odstraňování odpadů 
- péče o zvířata v nouzi 

 
 
     Celkové náklady na všech 24 projektů činí 1 845 062 Kč a výše požadované dotace činí  
1 069 820 Kč.  Pro rok 2010 bylo možné z Ekofondu rozdělit částku  500 000 Kč. 
    Po jednotlivém zhodnocení každého projektu členy SREF byla přidělena částka 500 000 
Kč  18 projektům. 6 projektům nebyla přidělena žádná dotace, 4 projektům členové SREF 
přidělili plnou požadovanou částku a 14 projektům byla přiznána poměrná požadovaná 
částka, přičemž při přidělování dotací a určení výše finanční podpory jednotlivým žadatelům 
se zohledňovala zejména procentuální výše spoluúčasti příjemce dotace a skladba rozpočtu 
projektu.   
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Bod č.3 
 
Předseda správní rady Ekofondu p. Milan Šír seznámil přítomné členy SREF  s výsledky 
kontroly Ekofondu vztahující se jak na formální správnost příslušných žádostí o dotaci 
z Ekofondu, tak i na hospodaření a vyúčtování.  
SREF vzala výsledky kontroly na vědomí s tím, že konstatuje neetické jednání ze strany Mgr. 
Jana Korytáře, který přes skutečnost, že je zainteresovanou osobu , vedl kontrolní skupinu. 
 
 
Bod č. 4 
 
Zápis včetně tabulky, která přehledně představuje jednotlivé projekty včetně rozhodnutí SREF 
o přidělení dotace, bude předložena radě města k odsouhlasení a zastupitelstvu města ke 
schválení. 
       
Na závěr poděkoval předseda SREF všem přítomným a jednání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                
                                                                                                               Milan Šír 
                                                                                             předseda Správní rady Ekofondu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zapsal:          Leoš Vašina 
                  tajemník Ekofondu 
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