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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 odstav-
ce 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). 
 
     Rozhodnutím Správní rady Ekofondu, usnesením Rady města Liberce č. 342/2011 Zastupi-
telstva města Liberce č.  112/2011 byla dotace přidělena celkem 19 projektům v celkové výši 
449 500,00 Kč. 
 
    Schválené dotace byly poukázány jednotlivým žadatelům. Uskutečnily se všechny projekty, 
na které byla poskytnuta dotace. U jednoho projektu nebyla dotace vyčerpána v plné výši, a 
na účet města bylo následně vráceno celkem 1819, 00 Kč.  
 
 
     Na základě statutu Ekofondu, odstavce VI, bod 2b) doporučuje Správní rada Ekofondu 
„Záv ěrečnou zprávu o hospodaření Ekofondu za rok 2011“  ke schválení zastupitelstvu 
města. 
 
    „Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2011“ byla odsouhlasena na 6. schůzi 
Rady města Liberce dne 20. 3. 2012. 
 
     Součástí zprávy je zápis z jednání Správní rady Ekofondu, konané dne 8. března 2012. 
      
     Další přílohou je materiál „Vyúčtování projektů za rok 2011“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.1: Zápis z jednání Správní rady Ekofondu ze dne 8. března 2012                  
Příloha č.2: Závěrečná zpráva o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 2011 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  SPRÁVNÍ RADY EKOFONDU ZE DNE 8. 3.  2012 
 

 
 
Přítomni : viz prezenční listina (je součástí zprávy) 
 
     Jednání zahájil předseda Správní rady Ekofondu (dále jen SRE) Milan Šír, který přítomné 
seznámil s návrhem programu jednání 

 
 
Program:  
 
1. Zahájení a schválení  programu jednání 
2. Projednání závěrečné zprávy o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 2011 
3. Projednání změn a vratek v jednotlivých projektech Ekofondu 2011 
4. Vyhlášení výběrového  řízení na  dotace z Ekofondu na  rok 2012 včetně  tematických  

okruhů a diskuze 
5. Závěr 

 
 
Bod  č.2 
 
Projednání závěrečné zprávy o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 2011 
 
Předseda SREF p. Milan Šír a tajemník SREF Leoš Vašina seznámili přítomné členy SREF s 
vyúčtováním jednotlivých projektů Ekofondu a byla provedena kontrola jednotlivých projek-
tů.  
 
Všechna vyúčtování úspěšných žadatelů za rok 2011 byla předložena ve smluvním termínu, 
tj. do 15. 12. 2011. 
 
Pokud byly ve vyúčtování nalezeny nedostatky, došlo k vyzvání k jejich odstranění a nápravě, 
což bylo dotčenými žadateli v termínu splněno. 
 
V roce 2011 se uskutečnily všechny projekty, na které byla poskytnuta dotace. Finanční pro-
středky byly přiděleny celkem 19 projektům v celkové výši 449 500 Kč.  
 
U jednoho projektu nebyla dotace vyčerpána v plné výši. Jednalo se o projekt s č. 16 „Komu-
nitní zahrada Generace“– žadatele „Centrum Generace“, kdy byly na účet města vráceny 
finanční prostředky ve výši 1819 Kč.  Vrácení bylo ověřeno na odboru ekonomiky SML. 

 
Bod č. 3 
 
Projednání změn a vratek v jednotlivých projektech Ekofondu 2011 
 
Předseda SREF p.  Milan Šír prezentoval vratky a změny v projektech za rok 2011. U čtyř 
projektů došlo během vlastní realizace k žádostem o změnu v rozpočtech, případně v časovém 
harmonogramu prací. Jednalo se o dílčí přesuny financí mezi jednotlivými položkami schvá-
lených rozpočtů, přičemž celková výše peněžních prostředků nebyla dotčena. 
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Jmenovitě se jednalo o projekty následujících žadatelů: 
 
a) Občanské sdružení D.R.A.K., Ekologická výchova a osvěta 
b) ZO ČSOP Kateřinky, Komunitní sběrný dvůr Kateřinky 
c) Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, o. s., Rekonstrukce zahrady pro veřejnost 
d) ZO ČSOP Armillaria, Recyklací k čistému městu, Clean up the World 
 
Všechny žádosti o přesuny financí a případné změny v časovém harmonogramu projektů po-
soudil předseda správní rady Ekofondu, p. Milan Šír. Žádostem bylo kladně vyhověno a žada-
telé písemně vyrozuměni. 
 
Po odečtení vratky 1819 Kč bylo v roce 2011 pro potřebu realizace celkem 19 projektů rozdě-
lena částka  ve výši  447 681 Kč. 
 
Nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
 
Bod č. 4 
 
Vyhlášení výběrového řízení na dotace z Ekofondu na rok 2012 včetně tematic-
kých  okruhů, diskuze, ostatní 
     
Pro rok 2012 je k rozdělení pro potřeby Ekofondu přislíbena částka 230 000 Kč.  Na základě 
pokynu ekonomického náměstka primátorky, Bc. Jiřího Šolce je však možné do 30. 7. rozdělit 
maximálně polovinu z přidělené částky na aktuální rok 2012. 
 
V souvislosti s výše uvedeným proběhla diskuze ohledně vyhlášení výběrového řízení na do-
tace z Ekofondu pro rok 2012 i v návaznosti na celkovou výši přidělených peněz. 
 
P. Milan Šír se zavázal, že se bude u pana náměstka Bc. Šolce průběžně informovat o stavu 
financí, aby nemuselo dojít k rozdělení částky 230 000 Kč na dvě části a k následnému vyhla-
šování dvou kol výběrových řízení na dotace. Druhé kolo by totiž pravděpodobně znamenalo 
přidělení financí až v podzimních měsících, což je s ohledem na charakter většiny projektů a 
zkušenosti z minulých let pro žadatele pozdní termín. 
 
SREF odhlasovala, že bude vyhlášeno výběrové řízení na dotace pro rok 2012 bez přesné spe-
cifikace množství peněžních prostředků určených k rozdělení jednotlivým žadatelům, přičemž 
hodnocení žádostí proběhne v měsíci květnu 2012. 
 
Projekty budou následně posouzeny SREF na samostatném zasedání, bude připraven návrh na 
přidělení dotací pro rok 2012, který bude předložen radě města k odsouhlasení a zastupitel-
stvu města ke schválení. 
     
Tajemník SREF zajistí vyhlášení výběrového řízení na WWW stránkách, ve Zpravodaji rad-
nice a připraví podklady pro rozhodování SREF. 
 
Vyhlášení výběrového řízení na dotace z Ekofondu na rok 2012 zahrnuje následující oblasti: 
 
- ekologická výchova a osvěta 
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- 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 
 
Jednotlivé tematické okruhy jsou shodné s minulými ročníky 
 
O s t a t n í 
 
Členka SREF Bc. Zuzana Kocumová požádala o zaslání informací týkajících se poměru cel-
kové výše financí požadovaných žadateli na projekty a částky určené k rozdělení i u jiných 
fondů města. 
Tajemník SREF zajistí zpracování tabulky s požadovanými a přidělenými částkami a rozešle 
je všem členům SREF. 
 
 
Bod č. 5 
 
Na závěr poděkoval předseda SREF všem přítomným a jednání ukončil. 
 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                            
 
                                                                                                             Milan Šír 
                                                                                           předseda správní rady Ekofondu                       
                                              
                   
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal tajemník Ekofondu  Leoš Vašina 
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Závěrečná zpráva o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 2011 

 
 

Projekt č.1, smlouva č.10/11/0057 
Žadatel : OV a ZO Čs. svazu včelařů Liberec 
Název projektu: Nutnost léčení včel pro zachování jejich vlivu na přírodu 
Rozpočet projektu:                       40 000,00 Kč  
Požadavek na dotaci:              25 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                          25 000,00 Kč  
Čerpání dotace:                       25 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                  0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Došlo k nákupu a aplikaci léčiva proti roztoči Varoa destruktor. Provede-
no jarní léčení, dále léčení na konci léta a na podzim. Prováděno fumigací a aerosolem. 
 
 
Projekt č.2, smlouva č. 10/11/0058 
Žadatel : ZŠ Liberec,  Švermova ul. 114/38, p.o. 
Název projektu: Zimní zahrada jako spojení s přírodou 
Rozpočet projektu:                          22 500,00 Kč     
Požadavek na dotaci:                 15 500,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                              12 500,00 Kč  
Čerpání dotace:                          12 500,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                     0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Zakoupeny květinové nádoby, květiny, hlína. Došlo k jejich zasázení, 
následně nafocení, k digitálnímu zpracování a použití na pexeso, herbář, kalendář. Nadále 
bude využíváno pro výuku. 
 
 
Projekt č.3, smlouva č.10/11/0059 
Žadatel : 4-01 ZO ČSS (Česká speleologická společnost) 
Název projektu: Speleologický průzkum Hanychovské jeskyně a jeskyní Ještědského krasu 
Rozpočet projektu:                      27 800,00  Kč    
Požadavek na dotaci:             25 000,00  Kč 
Dotace Ekofondu:                   20 000,00  Kč  
Čerpání dotace:                       20 000,00  Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                  0,00  Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: V Hanychovské jeskyni provedeno odbagrování koridoru k jeskyni. Očiš-
tění stěn lomu od náletu a volných kamenů. Vytvořena lávka nad cestou do jeskyně. Instalace 
žebříku do vstupní propasti. Na Rokytce bylo dosaženo dalších, dosud neprozkoumaných čás-
tí. Západní jeskyně-realizováno několik prohlídek pro laiky. Mramorová jeskyně – uvolnění 
sedimentu a opravy mříží - zimoviště netopýrů. Dále se konal „Speleologický den“ 
v Panském lomu, prohlídky jeskyní, soutěž „bednovaná“ o ceny sponzorů od Lesů ČR a pivo-
varu Konrád.  
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Projekt č.4, smlouva č.10/11/0060 
Žadatel : 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH 
Název projektu: 15. Evropská noc pro netopýry 
Rozpočet projektu:                        10 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci:               9 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:       9 000,00 Kč  
Čerpání dotace:      9 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                  0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Akce proběhla 26. 8. 2011 od 20. 30. Upraven altán v lomu, zbudován 
přístřešek na promítání, připraven infostánek. Promítány fotky od Miroslava Jóži s výkladem, 
dále přednáška profesora z Kalifornské univerzity. Chyceno a veřejnosti představeno a popsá-
no na 40 netopýrů osmi druhů. Celkem přišlo 380 lidí.  
 
 
Projekt č.6, smlouva č. 10/11/0061 
Žadatel : Jizersko – ještědský horský spolek, o. s. 
Název projektu: Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizer-
ské  hory 
Rozpočet projektu:                  2 282 ,478, 00 Kč  
Požadavek na dotaci:                50 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                             42 000,00  Kč  
Čerpání dotace:                         42 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                    0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Provedeno zbudování dubových povalových chodníků na NS Jedlový důl, 
stezka kompletně opravena, nové zábradlí u vyhlídky u vodopádu, nové informační tabule. 
Rozebrána stará vyhlídková věž Na Čihadlech, včetně starého oplocení přírodní rezervace. 
Vybudována nová oplocenka z dubu. Nakoupeny trámy k výstavbě vyhlídkové věže, fošny a 
trámy na povalové chodníky. Vybudováno 120 přehrádek v NPR Rašeliniště Jizery. 
 
 
Projekt č.7, smlouva č.10/11/0062 
Žadatel : Český svaz včelařů  o.s. s ZO Vratislavice nad Nisou 
Název projektu: ZO ČSV Vratislavice nad Nisou podpora 2011 
Rozpočet projektu:                      115 160,00 Kč   
Požadavek na dotaci:              80 208,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                          40 000,00 Kč  
Čerpání dotace:                       40 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                  0, 00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Proveden nákup nových nástavkových úlů, celkem 27 sestav. Osvětová 
činnost, přednášky. Zazimování 224 včelstev. 
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Projekt č.9, smlouva č. 10/11/0063 
Žadatel : ZOO Liberec – Centrum pro zvířata v nouzi 
Název projektu: Regulace populace toulavých a zdivočelých koček  
Rozpočet projektu:                        39 500,00 Kč   
Požadavek na dotaci:              30 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                          23 500,00 Kč  
Čerpání dotace:                       23 500,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                  0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Ošetřeny čtyři lokality v Harcově, Ruprechticích, Liberci II a Liberci I. 
Odchyceno 30 koček, 26 vykastrováno. U dvou provedena euthanasie. Do přírody vypuštěno 
21 koček, šest do osvojení. Jedna kočka po kastraci uhynula. Odchyty prováděny v průběhu 
roku.  
 
 
Projekt č.10, smlouva č. 10/11/0064 
Žadatel : Jana Trpišovská 
Název projektu: Obnova včelařského vybavení  
Rozpočet projektu:            17 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci:                  14 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                               14 000,00 Kč  
Čerpání dotace:                           14 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                     0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Obnoveno včelařské vybavení, proveden nákup nových nástavkových úlů 
od truhláře-včelaře.  
 
 
Projekt č.11, smlouva č.10/11/0065 
Žadatel : Občanské sdružení D.R.A.K. 
Název projektu: Ekologická výchova a osvěta o.s. D.R.A.K. 
Rozpočet projektu:                  47 500,00 Kč    
Požadavek na dotaci:              33 500,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                    21 000,00 Kč  
Čerpání dotace:                        21 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                  0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Nakoupen živý plot, vybudováno záložní stanoviště pro zazimování živé-
ho plotu, nakoupeno pletivo Sovitex pro výsadbu a údržbu živého plotu- místo mulče. Nakou-
pen ochranný prostředek Damisol pro sadbu plotu a křovinořez určený pro údržbu zahrady. 
 
 
Projekt č.12, smlouva č. 10/11/0066 
Žadatel : Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, o. s. 
Název projektu: Rekonstrukce zahrady pro veřejnost 
Rozpočet projektu:                           125 322,00 Kč  
Požadavek na dotaci:                   50 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                                 40 000,00 Kč  
Čerpání dotace:                            40 000,00 Kč 
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Zůstatek, vráceno SML:                       0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Provedena navážka zeminy, vyrovnání povrchu zahrady, odvoz sutě. Re-
konstrukce oplocení a demontáž stávajícího nevyhovujícího. Ošetřeno nátěrem. Došlo 
k zpevnění svahu, instalaci tvarovek. Dále provedena rekonstrukce ohniště, terasy, ošetřen 
zahradní nábytek, výsadba keřů a stromů. Výstavba zahradního altánu, okrasného osvětlení. 
 
 
Projekt č.13, smlouva č. 10/11/0067 
Žadatel : Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, p.o. 
Název projektu: Založení včelařského kroužku mládeže při ZŠ 
Rozpočet projektu:                           55 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci:                 38 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                              38 000,00 Kč  
Čerpání dotace:                          38 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                     0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Založen kroužek včelaření pro malé děti. Hospodaří se čtyřmi včelstvy. 
Celkový počet dětí v kroužku je 18. Uspořádány přednášky. Děti se učí anatomii včely, natíra-
jí úly, očí se léčení včel. Provedeno zazimování včel. Projekt bude dále pokračovat, předpo-
klad nákupu nových úlů. 
 
 
Projekt č.14, smlouva č.10/11/0068 
Žadatel : MŠ Beruška, Liberec 
Název projektu: Eko výuka v zeleni naší zahrádky 
Rozpočet projektu:                           50 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci:                 40 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                                7 500,00 Kč  
Čerpání dotace:                            7 500,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                     0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Nákup dřevěných lavic, stolů, výtvarného materiálu, výtvarného materiá-
lu a didaktických pomůcek. Zlepšování znalostí o přírodě a ekologii. V zahradě školy vytvo-
řeny eko-koutky. 
 
 
Projekt č.15, smlouva č.10/11/0068 
Žadatel : MŠ Beruška, Liberec 
Název projektu: Eko dny v Berušce 
Rozpočet projektu:                           50 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci:                 40 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                                 5 000,00 Kč  
Čerpání dotace:                             5 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                     0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Návštěva zoologické zahrady. Podpora vztahu ke zvířatům a přírodě jako 
takové. Možnost vidět zvířata na vlastní oči. 
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Projekt č.16, smlouva č. 10/11/0069 
Žadatel : Centrum Generace, o. s. 
Název projektu: Komunitní zahrada Generace 
Rozpočet projektu:                            39 500,00 Kč    
Požadavek na dotaci:                   32 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                                11 500,00  Kč  
Čerpání dotace:                            11 500,00  Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                       1819 Kč  
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Proveden nátěr starého nábytku pro zahradní využití, dosev trávníku, vý-
sadby popínavých dřevin a keřů, nákup kompostéru, instalace stojanu na kola. 
 
 
 
Projekt č.17, smlouva č. 10/11/0070 
Žadatel : ZO ČSOP Kateřinky 
Název projektu: Obnova historického stavu krajiny v Kateřinkách 
Rozpočet projektu:                             32 500,00 Kč     
Požadavek na dotaci:                   22 500,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                                22 500,00 Kč  
Čerpání dotace:                            22 500,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                     0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Provedena údržba VKP, bývalého hřbitova – odstraněny suché a zlámané 
větve, provedeny drobné terénní úpravy, odstranění vývratu. Instalována naučná tabule u 
koupaliště s informacemi o založení přírodního koupaliště.  Dále pokračovala z let předcho-
zích pastva ovcí, sečení trávy, úklid odpadků, ekovýchovné aktivity. 
 
 
Projekt č.19, smlouva č.10/11/0071 
Žadatel : ZO ČSOP Armillaria Liberec 
Název projektu: Recyklací k čistému městu 
Rozpočet projektu:                          147 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci:                 65 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                              45 000,00 Kč  
Čerpání dotace:                          45 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                     0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Proběhla koordinace sběru odpadů na školách a sběrných místech, zapo-
jeno celkem 45 škol a 12 mateřinek. Zajištěn pravidelný svoz, objem shromážděného materiá-
lu činil 20 tun. Provedena setkání se školami, realizovány přednášky, účast na jednom odpa-
dovém semináři. Fungovala poradna pro občany a podnikatele, cca 40 dotazů. Realizován 
veřejný průzkum s tématikou odpadů, propagace bioodpadů.  
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Projekt č. 20, smlouva č.  10/11/0071 
Žadatel : ZO ČSOP Armillaria Liberec 
Název projektu: Clean up the World 
Rozpočet projektu:                           54 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci:                  33 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                               30 000,00 Kč  
Čerpání dotace:                           30 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                      0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Do kampaně se zapojilo jedno občanské sdružení, dvě školy a 25 jednot-
livců. Celková účast bylo 80 dětí a 40 dospělých. Posbíráno 5 tun odpadů. Z lokalit uklizeny i 
větve a biomasa z posekaných území. 
 
 
 
Projekt č. 21, smlouva č.10/11/0072 
Žadatel : ZŠ Doctrina s.r.o. 
Název projektu: Keltský kalendář 
Rozpočet projektu:                           14 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci:                  11 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                                 7 000,00 Kč  
Čerpání dotace:                             7 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                     0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Výsadba několika druhů dřevin dle keltského stromového kalendáře. Vy-
právění o životě Keltů a doprovodné aktivity. Instalace informační tabule. 
 
 
Projekt č. 22, smlouva č. 10/11/0070 
Žadatel : ZO ČSOP Kateřinky 
Název projektu: Komunitní sběrný dvůr Kateřinky 
Rozpočet projektu:                             59 000,00 Kč     
Požadavek na dotaci:                   41 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:                                36 000,00 Kč  
Čerpání dotace:                            36 000,00 Kč 
Zůstatek, vráceno SML:                     0,00 Kč 
Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 
Výsledky činnosti: Cílem vybudovat sběrný dvůr pro obyvatele Kateřinek. V souvislosti 
s problémy při výpůjčce pozemku vytipovaného pro zřízení sběrného dvora došlo v roce 2011 
pouze k nákupu materiálu potřebného k výstavbě zařízení s termínem uvedení do provozu 
v dubnu 2012.  
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Rekapitulace: 
 
 
1) Do uzávěrky výběrového řízení bylo přihlášeno celkem 22 projektů. 
Celkové náklady na realizaci všech 22 projektů činily 3 466 910 Kč a výše požadované dota-
ce činila  759 708 Kč.  Pro rok 2011 bylo možné z Ekofondu rozdělit částku 450 000 Kč. 
 
 
2) Po jednotlivém zhodnocení každého projektu členy Správní rady Ekofondu (SRE) byla 
přidělena částka 449 500 Kč devatenácti projektům.  
 
 
3) Třem projektům nebyla přidělena žádná dotace. 
 
 
4) U čtyř projektů došlo během vlastní realizace k žádostem o změnu v rozpočtech, případně 
v časovém harmonogramu prací. Jednalo se o dílčí přesuny financí mezi jednotlivými polož-
kami schválených rozpočtů, přičemž celková výše peněžních prostředků nebyla dotčena. 
 
Jmenovitě se jednalo o projekty následujících žadatelů: 
 

a) Občanské sdružení D.R.A.K., Ekologická výchova a osvěta 
b) ZO ČSOP Kateřinky, Komunitní sběrný dvůr Kateřinky 
c) Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, o. s., Rekonstrukce zahrady pro veřejnost 
d) ZO ČSOP Armillaria, Recyklací k čistému městu, Clean up the World 

 
Všechny žádosti o přesuny financí a případné změny v časovém harmonogramu projektů po-
soudil předseda správní rady Ekofondu, p. Milan Šír. Žádostem bylo kladně vyhověno a žada-
telé písemně vyrozuměni. 
 
 
4) U jednoho projektu „Komunitní zahrada Generace“– žadatel Centrum Generace, proběhlo 
vrácení části nevyčerpaných prostředků ve výši 1819 Kč.   
 
 
5) Vrácení uvedené částky bylo ověřeno na odboru ekonomiky. 
 
 
Po odečtení vratky 1819 Kč bylo v roce 2011 pro potřebu realizace celkem 19 projektů rozdě-
lena částka  ve výši  447 681 Kč. 

 
 
 
Zpracoval: Leoš Vašina 


