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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). 
 
     Do uzávěrky výběrového řízení dne 17. 5. 2012 bylo přihlášeno 15 projektů, všechny byly 
podány řádně do uzávěrky a se všemi náležitostmi nutnými pro přijetí. Jeden projekt byl po-
dán po uzávěrce, dle čl. IV., bodu 7 statutu Ekofondu tedy bylo přítomnými členy správní 
rady Ekofondu hlasováno o jeho dodatečném zařazení na program jednání, přičemž uvedený 
projekt by musel získat jednoznačnou podporu členů správní rady Ekofondu. Podporu projekt 
nezískal a tudíž nebyl do programu zařazen a nebyl diskutován a projednáván. 
 
      Celkové náklady na všech 15 řádně podaných projektů činí 1 246 919, 00 Kč a výše poža-
dované dotace dosahuje částky 625 640, 00 Kč.  Pro rok 2012 je možné z Ekofondu rozdělit 
částku 230 000 Kč. 
 
    Po jednotlivém zhodnocení každého projektu a diskuzi mezi členy SREF byla přidělena 
částka 230 000 Kč 12 projektům. Třem projektům nebyla přidělena žádná dotace, čtyřem pro-
jektům členové SREF přidělili plnou požadovanou částku a 8 projektům byla přiznána po-
měrná požadovaná částka, přičemž při přidělování dotací a určení výše finanční podpory jed-
notlivým žadatelům se zohledňovala zejména skladba rozpočtu projektu a procentuální výše 
spoluúčasti příjemce dotace.   
 
 
     Na základě statutu Ekofondu, článku V, bod 1) doporučuje Správní rada Ekofondu „Návrh 
na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2012“ k odsouhlasení radě města a ke schválení zastu-
pitelstvu města. 
 
   Materiál již byl odsouhlasen na 11. schůzi Rady města Liberce dne  5. 6. 2012. 
 
     Součástí zprávy je zápis z jednání Správní rady Ekofondu, konané dne 17. 5. 2012, dále 
seznam přihlášených projektů o dotaci z Ekofondu a prezenční listina z jednání správní rady. 
 
 
 
Doporučení odboru: 
 
V souvislosti s proběhlou správní radou Ekofondu a odsouhlasením „Návrhu“ na 11. schůzi 
Rady města Liberce dne 5. 6. 2012 doporučuje odbor správy veřejného „Zastupitelstvu města 
Liberce“ odsouhlasit „Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 
2012“ 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  SPRÁVNÍ RADY EKOFONDU ZE DNE 17. 5 . 2012 
 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina (je součástí zprávy) 
 
 
 
       Jednání zahájil předseda Správní rady Ekofondu SML (dále jen SREF)  p. Milan Šír, se-
známil přítomné s návrhem programu, který byl schválen v nezměněné podobě všemi přítom-
nými.  
       
 
Program:  
 
1. Zahájení a schválení  programu jednání 
2. Projednání  projektů přihlášených do výzvy o předkládání dotací z Ekofondu Statutární-

ho města Liberce pro rok 2012 a přidělení dotací jednotlivým projektům. 
3. Závěr 

 
 
 
Bod  č. 2 
 

    V roce 2012 bylo do uzávěrky výběrového řízení dne 14. 5. 2012 přihlášeno 15 projektů, 
všechny byly podány řádně do uzávěrky a se všemi náležitostmi nutnými pro přijetí.  
 
     Předseda SREF všechny přítomné upozornil, že jeden projekt – č. 16/2012 žadatele ZO 
ČSOP Armillaria byl podán po uzávěrce a tudíž je dle čl. IV., bodu 7 k jeho zařazení na 
program jednání nutný souhlas všech přítomných členů SREF.  
 
    Proběhlo hlasování o zařazení pozdě podaného projektu č. 16/2012, přičemž 
z přítomných čtyř členů SREF byl jeden proti, jeden se zdržel a dva souhlasili se zařazením. 
Projekt tedy nezískal jednoznačnou a plnou podporu členů SREF nutnou k zařazení na pro-
gram jednání a z důvodu nesplnění stanovených podmínek nebyl ani dodatečně po hlasování 
členů SREF diskutován. 
 
   

Výzva na předkládání dotací v roce 2012 byla vyhlášena 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 
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     Celkové náklady na všech 15 projektů činí 1 246 919, 00 Kč a výše požadované dotace 
dosahuje částky 625 640, 00 Kč.  Pro rok 2012 bylo možné z Ekofondu rozdělit 230 000 Kč. 
 
     Předseda SREF p. Milan Šír seznámil všechny členy SREF s jednotlivými projekty a bylo 
nejprve hlasováno o projektech, které se jeví z hlediska náplně, časové působnosti, ekologic-
kých parametrů, účelovosti, skladby rozpočtu a souladu s posláním Ekofondu jako jednoznač-
ně vhodné k podpoře.  
 
     Jednoznačnou podporu získaly projekty č. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 / 2012. Pak následovalo pro-
jednání a podpora ostatních žádosti, přičemž Bc. Zuzana Kocumová a Mgr. Vladimír Cvrček 
se vyslovili pro částečnou finanční podporu projektů č. 14 a 15. Podporu dále získaly projekty 
č. 3, 12, 13. Nebyly podpořeny projekty č. 2, 4, 8. 
 
    Po jednotlivém zhodnocení každého projektu a diskuzi mezi členy SREF byla přidělena 
částka 230 000 Kč 12 projektům. Třem projektům nebyla přidělena žádná dotace, čtyřem 
projektům členové SREF přidělili plnou požadovanou částku a 8 projektům byla přiznána 
poměrná požadovaná částka, přičemž při přidělování dotací a určení výše finanční podpory 
jednotlivým žadatelům se zohledňovala zejména skladba rozpočtu projektu a procentuální 
výše spoluúčasti příjemce dotace.   
 
 
 
Bod č. 3 
 
    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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Přihlášené projekty o dotaci z Ekofondu SML pro rok 2012 
 

 
 
Projekt č. 1 
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                      
Stručný popis projektu: Provedení pravidelného léčení včel proti roztoči Varoa destruktor. 
Mírné zimy v minulých letech vedly k jeho přemnožení. Díky stálému léčení došlo k poklesu 
napadání včelstev. Léčení bude prováděno jak u členů ČSV, tak u neorganizovaných včelařů.   
Zařazení projektu: ochrana přírody a krajiny. 
Poznámka: v minulosti subjekt o dotaci z Ekofondu žádal na projekt „Nutnost léčení včel pro 
zachování jejich vlivu na přírodu“. ( 2007-25 000 Kč, 2008-25 000Kč, 2009-55 000 Kč, 2011 
-25 000 Kč) 
 
 
Projekt č. 2 
Žadatel: Miloš Zástěra 
Název projektu: Zástěra 2012 
Rozpočet projektu:  115 210, 00 Kč                            
Požadavek na dotaci: 42 440, 00 Kč                  
Dotace Ekofondu:  0 Kč 
Stručný popis projektu: Pořízení sterilizační nádoby na vosk, zařízení na měření obsahu 
vody v medu, nákup rámečků, konduktometru, nádoby na čeření medu, elektrifikace lisu na 
mezistěny, podpora vzdělávací činnosti místní organizace Českého svazu včelařů. 
Poznámka-v minulosti byly žadateli poskytnuty finanční prostředky na projekt „Zařízení 
kočovného stanoviště Zástěra“. (2010- 20 000 Kč) 
 
 
Projekt č. 3 
Žadatel: Český svaz včelařů o. s., ZO Vratislavice nad Nisou 
Název projektu: ZO ČSV Liberec 30 podpora 2012 
Rozpočet projektu:  195 430, 00 Kč                            
Požadavek na dotaci: 152 000, 00 Kč                  
Dotace Ekofondu:  25 000, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Financování chovatelské činnosti včel členům ČSV. Nákup nového 
technického vybavení - pc, rámečky, úly, ošetření včel. Včelařské exkurze, zájezdy. přednáš-
ky a osvětová činnost ve vztahu k biokulturám, propagace včelaření. 
Zařazení projektu- ekologická výchova, ochrana přírody a krajiny, údržba, ochrana a tvorba 
zeleně ve městě. 
Poznámka-v minulosti poskytnuta podpora na projekt „ZO ČSV Vratislavice nad Nisou, 
podpora 2011“ ( 2011 - 40 000 Kč) 
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Projekt č. 4  
Žadatel: 4-01 ZO ČSS (Česká speleologická společnost) 
Název projektu: Speleologický průzkum Hanychovské jeskyně a jeskyní Ještědského 
krasu 
Rozpočet projektu:  24 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci: 21 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu: 0 Kč 
Stručný popis projektu: Hanychovká jeskyně- pokračovat v prolongaci, cíl dosáhnout ne-
známých částí. Nedobytná jeskyně- domapování a fotodokumentace prostoru za úžinou z dó-
mu. Západní jeskyně-Stabilizační práce na koncovém závalu, zajištění bezpečnosti přístupu. 
Loupežnická jeskyně- Pokračování v uvolňování bloků a kamenů podél závalu, dosažení no-
vých prostor. Mramorová a Hliněná jeskyně-  cíl dosažení nových prostor. Propast Malá 
Basa- další prolongace dna propasti. Jeskyně v Černém koutě- pokračování, její zaměření. 
Ještědský kras- snaha o proniknutí do dalších prostor, provedení dokumentace, zmapování 
jeskyní, které doposud zmapovány nebyly.  
Speleologický den- Propagační akce pro veřejnost, ukázky jeskyňářské lanové techniky, lano-
vé přemostění, otevření vstupní propasti Hanychovské jeskyně pro veřejnost.  
Zařazení projektu- ekologická výchova a osvěta, ochrana přírody a krajiny 
Poznámka- v minulosti již stejný subjekt o dotaci z Ekofondu žádal- projekty Speleologický 
průzkum Hanychovské jeskyně  a jeskyní Ještědského krasu. (2007-15 000 Kč, 2008-15 000 
Kč, 2009-23 000 Kč, 2010 – 12 800Kč, 2011 – 20 000 Kč) 
 
 
Projekt č. 5 
Žadatel: 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH      
Název projektu: 16. Evropská noc pro netopýry 
Rozpočet projektu:  12 200,00 Kč    
Požadavek na dotaci: 11 000,00 Kč    
Dotace Ekofondu: 11 000, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Uspořádání 16. Evropské noci pro netopýry v prostoru Panského 
lomu. Akce určená pro laickou veřejnost. Začátek v 21.00 hod. konec v 01.00 hod. Postavení 
vojenského stanu jako zázemí pro promítání - slouží jako přednáškový sál. Natažení odchyto-
vých sítí pro demonstraci výzkumu netopýrů v přírodě, poskytnutí propagačních materiálů. 
Propagace výzkumu a ochrany netopýrů. 
Zařazení projektu: ekologická výchova a osvěta 
Poznámka:  v minulosti již stejný subjekt o dotaci z Ekofondu žádal-projekty Evropská noc 
pro netopýry. (2007-9000 Kč, 2008- 12 000 Kč, 2009- 12 000 Kč) 
 
 
Projekt č. 6 
Žadatel: Markéta Tallerová 
Název projektu: Rozšíření projektu Obnova historického stavu krajiny v Kateřinkách 
Rozpočet projektu:  62 300,00 Kč      
Požadavek na dotaci: 7 500,00 Kč 
Dotace Ekofondu:  7 500, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Projekt navazuje na již uskutečněné etapy obnovy krajiny 
v Kateřinkách žadatele ZO ČSOP Kateřinky v minulých letech, které byly z Ekofondu podpo-
řeny. Na pozemcích 405/1, 407, 408, 409 v k. ú. Kateřinky bude rozšířena pastva ovcí. Dojde 
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k vykácení náletu, vybudování el. ohradníku, stálého ohradníku a mobilního přístřešku. Za-
koupeny budou tři Shetlandské ovce.  
Zařazení projektu: ochrana přírody a krajiny, údržba, ochrana, tvorba zeleně ve městě 
Poznámka: v minulosti subjekt o dotaci z Ekofondu nežádal. Podpořeny však projekty, jiné-
ho žadatele – ZO ČSOP Kateřinky, na které tento záměr plynule navazuje 
 
 
Projekt č. 7 
Žadatel: Městské lesy Liberec, p. o. 
Název projektu: Ještědský paradox – naučná stezka „Padáky“ 
Rozpočet projektu:  162 500,00 Kč      
Požadavek na dotaci: 133 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:  50 000, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Na lokalitě mezi skokanskými můstky a lanovkou na Ještěd se na-
chází bývalá sjezdovka „Padáky“. Jedná se o lesní oblast 21 - Jizerské hory a Ještěd v buko-
smrkovém lesním vegetačním stupni, lesnicky bezzásahové území. Území je součástí nadre-
gionálního biokoridoru. Významný výskyt buků, javorů, dochází zde k přirozenému rozpadu 
porostu i k přirozené obnově. Dominantou protékající potok  a pestré bylinné patro i fauna. 
Na býv. sjezdovce by vznikla naučná stezka, kde budou vybudovány jednoduché schody, cca 
100 ks – budou působit protierozně na současně spontánně vyšlapané pěšině. Součástí 3 dře-
věné mostky přes potok z důvodu zamezení jeho poškození turisty. Jeden pohledový mostek i 
v místě s výskytem česneku medvědího. Na stezce 3 – 4 zastavení s informačními cedulemi 
s popisem lesního porostu, dále panoramatický panel s výhledem na Jizerky. Přírodně rozma-
nitá část lesního komplexu mezi sportovně využívanou částí ještědských svahů.  
Zařazení projektu: ekologická výchova a osvěta, ochrana přírody a krajiny 
Poznámka: v minulosti subjekt o dotaci z Ekofondu nežádal 
 
 
Projekt č. 8 
Žadatel: Mateřská škola DOMINO s.r.o. 
Název projektu: Třídíme odpady v MŠ 
Rozpočet projektu:  4 600,00 Kč  
Požadavek na dotaci: 4 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:  0 Kč 
Stručný popis projektu: MŠ je zapojena do programu „recyklohraní“- umožňuje dětem ode-
vzdávat vysloužilé baterie a drobné elektro. Cílem projektu je založit u dětí povědomí o vlivu 
člověka na životní prostředí a naučit je třídit. Potřeba nakoupit dvě nádoby na tříděný odpad. 
Zařazení projektu: ekologická výchova a osvěta, třídění využívání a zneškodňování odpadu 
Poznámka: v minulosti subjekt o dotaci nežádal. 
 
 
Projekt č. 9, 
Žadatel: ZOO Liberec, příspěvková organizace 
Název projektu: Regulace populace toulavých a zdivočelých koček 
Rozpočet projektu:  46 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci: 30 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:  30 000, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Cílem projektu je zabránit reprodukci zdivočelých koček, které nel-
ze nabízet od osvojení, ani je trvale umisťovat do útulku. Po kastraci budou kočky vypuštěny 
zpět na lokalitu odchytu. Trvalé odstranění odchycených koček není řešením, protože se na 
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jejich místo natáhnou další reprodukce schopné kočky z okolí. Odchycené kočky jsou ošetře-
ny proti chorobám a očkovány na vzteklinu. Kočky jsou označeny, aby již podruhé nebyly 
zbytečně odchyceny. Do programu bude v tomto roce zařazeno cca 40 koček. 
Zařazení projektu: péče o zvířata v nouzi 
Poznámka: Organizace zaštítěná ZOO Liberec již v minulosti na tyto účely o dotaci žádala.   
( ZOO Liberec - Centrum pro zvířata v nouzi - Regulování počtu toulavých koček na území 
města) 2007-24 000 Kč, 2008-30 000 Kč, 2009- 30 000, 2010- 22 000, 2011- 23 500 Kč. 
 
 
Projekt č. 10 
Žadatel: Základní škola Liberec, Sokolovská 328, p. o. 
Název projektu: Přírodovědný koutek 
Rozpočet projektu:  50 000,00 Kč   
Požadavek na dotaci: 40 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:  30 000, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Vytvoření přírodovědného koutku na místě v současnosti nevyuži-
tých prostor, které vyúsťují do 2. poschodí školy. Propojení venkovního prostoru s chodbou 
školy. Na vyvýšených plochách vytvoření vrstvy zeminy se zavlažováním pro výsadbu minia-
tur vybraných ekosystémů. Odpočinkový prostor pro žáky a zároveň přínos ve vzdělávací 
oblasti. Došlo by k úpravě prostoru, vytvoření technického zázemí, nákupu rostlin, zeminy, 
osázení ploch, vytvoření pracovního řádu pro údržbu. 
Zařazení projektu: ekologická výchova a osvěta 
Poznámka: v minulosti subjekt o dotaci z Ekofondu nežádal  
 
 
Projekt č. 11 
Žadatel: Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, o. s.  
Název projektu: Zahrada pro veřejnost – II. fáze 
Rozpočet projektu:  390 761,00 Kč   
Požadavek na dotaci: 40 000,00 Kč 
Dotace Ekofondu:  20 000, 00 Kč 
Stručný popis projektu: V loňském roce proběhla první etapa úprav veřejně přístupné za-
hrady ve Vesci, Dětská ulice, zahrnující rekonstrukci oplocení, ohniště, zpevnění svahu, vý-
sev travnatého porostu- Letos druhé fáze – výsadba okrasných rostlin, obilnin, dosázení stro-
mů a keřů, výstavba altánu, zpevnění spodní části svahu, instalace okrasného osvětlení, re-
konstrukce dlažby. Následně proběhnou aktivity pro veřejnost. Následně výukový program 
pro mateřské školy, zavedení problematiky třídění. Herní formou se děti naučí rozlišovat zá-
kladní odpady, nakládání s nimi. Jedná se o bezplatně přístupný areál, který spravuje realizá-
tor projektu. 
Zařazení projektu: ekologická výchova a osvěta, údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě, 
předcházení, třídění a zneškodňování odpadů 
Poznámka- v minulosti již stejný subjekt o dotaci z Ekofondu žádal-projekt „Rekonstrukce 
zahrady pro veřejnost“ (2011 – 40 000 Kč) 
 
 
Projekt č. 12 
Žadatel: Cyklisté Liberecka, o. s.  
Název projektu: Do práce na kole 
Rozpočet projektu: 26 200, 00 Kč 
Požadavek na dotaci: 16 200, 00 Kč 



 9

Dotace Ekofondu:  5 000, 00 Kč                             
Stručný popis projektu: Automobilová doprava vede ke zhoršení životního prostředí ve 
městě, znečištění ovzduší, hluk, zábor prostranství. projekt motivuje občany používat jako 
dopravního prostředku kolo a zároveň motivuje zaměstnavatele k vytvoření podmínek pro 
příjezd do práce na kole. Kampaň i v jiných městech – Praha, Brno, Pardubice. V Liberci při-
hlášeno 53 týmů. Zaměstnanecká soutěž, soutěž o „cyklozaměstnavatele“, závěrečná cyklo-
jízda s programem. Projekt zahrnuje tisk plakátů, služby, správní poplatky, notářské služby, 
pronájem prostor, energie, ozvučení akce, nákup telefonních služeb. 
Zařazení projektu: ekologická výchova a osvěta  
Poznámka: Uvedený subjekt v minulosti o dotaci z Ekofondu nežádal 
  
 
Projekt č. 13 
Žadatel: Základní škola Liberec, Kaplického 384, p. o. 
Název projektu: Zkrášlování školy květinami  
Rozpočet projektu: 12 000, 00 Kč 
Požadavek na dotaci: 9 000, 00 Kč 
Dotace Ekofondu:  5 000, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Důvodem projektu je snaha o postupnou výměnu květináčů v rámci 
školy a umístění okrasných květin ve škole a před vstup do školy. Většina květináčů zastaralá, 
kazí estetický dojem. Cílem přesadit většinu květin do nových květináčů a zasadit zcela nové 
květiny. 
Zařazení projektu: nebylo v žádosti uvedeno 
Poznámka: v minulosti již stejný subjekt o dotaci z Ekofondu nežádal 
 
 
Projekt č. 14 
Žadatel: Občanské sdružení Rudolfov – Jizerské hory 
Název projektu: Rudolfov - místo, kde žijeme 
Rozpočet projektu:  85 000, 00 Kč  
Požadavek na dotaci: 76 500, 00 Kč 
Dotace Ekofondu:  11 500, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Projekt spojuje výchovné a vzdělávací aktivity pro děti, mládež i 
rodiče s osvětou veřejnosti a s kultivací místa. Realizace v Rudolfově. Zahrnuje tvorbu ekolo-
gických materiálů, ekologické a výtvarné workshopy, návrh mobilního objektu, jeho realizaci 
– vznik přírodního maskota. Realizátorem bude Martina Niubo, autorka plastik Kočky, Vrabci 
apod. Objekt bude z přírodních materiálů. Instalace mobilního objektu na veřejném prostran-
ství, díky své mobilitě možnost přemístění na místo, kde je třeba ve spojitosti s plánovanými 
akcemi, workshopy. Instalace naučné a interaktivní tabule s tématikou místních biotopů. 
Slavnostní inaugurace realizovaného objektu s vyhodnocením výtvarné soutěže a herním 
dnem pro děti.  
Zařazení projektu: ekologická výchova a osvěta, ochrana přírody a krajiny 
Poznámka: Uvedený subjekt v minulosti o dotaci z Ekofondu nežádal 
 
 
Projekt č. 15 
Žadatel : Společenství vlastníků Krajinská 1246 a 1247 
Název projektu: Zeleň v ulici Krajinská  
Rozpočet projektu: 20 718, 00 Kč 
Požadavek na dotaci: 18 000, 00 Kč 
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Dotace Ekofondu: 10 000, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Cílem je zatraktivnění ul. Krajinská a okolí domů č. p. 1246 1247 
výsadbou zeleně a vytvořením naučné tabule. Výsadby budou provedeny i na pozemku statu-
tárního města Liberec, o které Společenství vlastníků pečuje a usiluje o výpůjčku do SML. 
Dojde k výsadbě rododendronů a azalek, plus sakury (kvetoucí třešeň). Dále výsadba liliovní-
ku tulipánokvětého. Nehezká místa budou osázena živým plotem a popínavými rostlinami. 
Zařazení projektu: ekologická výchova s osvěta, údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě 
Poznámka: v minulosti již stejný subjekt o dotaci z Ekofondu nežádal 
 
 
Projekt č. 16 
Žadatel : ZO ČSOP Armillaria  
Název projektu: Clean up the World 2012 + akce pro veřejnost  
Rozpočet projektu: 64 000, 00 Kč 
Požadavek na dotaci: 38 000, 00 Kč 
ŽÁDOST BYLA PODÁNA PO UZÁV ĚRCE, dne 15. 5. 2012 
Dotace Ekofondu: O Kč - NEBYLO ZA ŘAZENO NA PROGRAM JEDNÁNÍ 
Stručný popis projektu: Akce Clean up the World je realizována pravidelně dvakrát ročně – 
jaro a podzim. Úklidy na vytipovaných lokalitách (Ruprechtický lesík, Opičák, Vesecké údo-
lí…),  snaha přispět k čistotě města. Cílem zapojit školní i zájmově organizovanou mládež i 
občany z okolí, včetně zvyšování ekologického povědomí. Vysbírané odpady jsou tříděny a 
materiál je předán spol. A.S.A. Liberec, s.r.o., případně do sběrných surovin. Kromě uvede-
ného se uskuteční ještě akce pro veřejnost – významné dny – Den Země, Den stromů, kdy 
bude veřejnost seznamována s další eko problematikou a legislativou.  
Zařazení projektu: ekologická výchova s osvěta, údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě, 
předcházení, třídění, využívání a zneškodňování odpadů 
Poznámka: v minulosti již stejný subjekt o dotaci z Ekofondu žádal (2009: Den Země-36 000 
Kč, Lesík u teplárny- 42 000 Kč, Lesík u letiště, Opičák-62 000 Kč, Clean up the Word 2009-
33 000 Kč, 2010: Recyklací k čistému městu-31 000 Kč, Ruprechtický lesík 33 000 Kč, 2011: 
Clean up the Word- 30 000 Kč ) 
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R e k a p i t u l a c e:  
 
 
 
Do uzávěrky výzvy o poskytnutí dotací z Ekofondu SML dne 14. 5. 2012 bylo přihlášeno 15 
projektů.  
 
Jeden projekt, č. 16/2012, byl podán po uzávěrce výběrového řízení na dotace z Ekofondu. 
V rekapitulaci uvedené níže nejsou jeho finanční náklady zohledněny a zahrnují pouze pro-
jekty podané řádně, tedy v požadovaném termínu. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Celkový rozpočet všech řádně přihlášených projektů činí 1 246 919, 00 Kč. 
 
Požadavek na dotaci odpovídá částce 625 640, 00 Kč. 
 
V aktuálním roce 2012 je možno z Ekofondu SML rozdělit: 230 000, 00 Kč 
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NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z EKOFONDU  STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC  PRO ROK 2012

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 Zástěra - podpora 2012

          115 210    42 440 0

Pořízení sterilizační nádoby na vosk, 
zařízení na měření obsahu vody v medu, 
nákup rámečků, konduktometru, nádoby 
na čeření medu, elektrif ikace lisu

3
Český svaz v čelařů o. s., ZO 
Vratislavice nad Nisou

ZO ČSV Liberec 30 podpora 2012

195 430 152 000 25 000

Nákup nového technického vybavení - pc, 
rámečky, úly, ošetření včel. Včelařské 
exkurze, zájezdy. přednášky a osvětová 
činnost ve vztahu k biokulturám, 
propagace včelařen

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

Speleologický průzkum Hanychovské jeskyně a 
jeskyní ještědského krasu

24 000 21 000 0

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

5 36/02 ZO ČSOP př i SCHKO 14. evropská noc pro netopýry

12 200 11 000 11 000

Tradiční seznámení laické veřejnosti se 
životem netopýrů v Panském lomu. 
Demonstrace výzkumu netopýrů, odchyt. 

6 Markéta Tallerová
Rozšíření projektu Obnova historického stavu 
krajiny v Kateřinkách

62 300 7 500 7 500

Na pozemcích v k. ú. Kateřinky pastva 
ovcí. Dojde k vykácení náletu, vybudován 
el. ohradník, stálý ohradník a mobilní 
přístřešek. Zakoupeny budou tři ovce.

7 Městské lesy Liberec, p. o. Ještědský paradox – naučná stezka „Padáky“

162 500 133 000 50 000

Na býv. sjezdovce by vznikla naučná 
stezka, vybudovány jednoduché schody, 
cca 100 ks – budou působit protierozně 
na spontánně vyšlapané pěšině. Součástí 
3 dřevěné mostky z důvodu zamezení 
jeho poškození lokality turisty. Jeden 
pohledový mostek i v místě s výskytem 
česneku medvědího. Na stezce 3 – 4 
zastavení s informačními cedulemi.

8 Mate řská škola DOMINO s.r.o. Třídíme odpady v MŠ

4 600 4 000 0

MŠ je zapojena do programu 
„recyklohraní“- umožňuje dětem 
odevzdávat vysloužilé baterie a drobné 
elektro. Potřeba nakoupit dvě nádoby na 
tříděný odpad.

9
ZOO Liberec, p říspěvková 
organizace

Regulace populace toulavých a zdivočelých koček

46 000 30 000 30 000

Cílem projektu zabránit reprodukci 
zdivočelých koček. Po kastraci budou 
kočky vypuštěny zpět na lokalitu odchytu. 
Odchycené kočky ošetřeny proti 
chorobám a očkovány na vzteklinu. Do 
programu bude v tomto roce zařazeno 
cca 40 koček.

10
Základní škola Liberec, 
Sokolovská 328, p. o.

Přírodovědný koutek

50 000 40 000 30 000

Propojení venkovního prostoru s chodbou 
školy. Na vyvýšených plochách vytvoření 
vrstvy zeminy se zavlažováním pro 
výsadbu miniatur vybraných ekosystémů. 
Úprava prostoru, vytvoření technického 
zázemí, nákupu rostlin, zeminy, osázení 
ploch.

11
Rada dě tí a mládeže Libereckého 
kraje, o. s. 

Zahrada pro veřejnost – II. Fáze

390 761 40 000 20 000

Proběhne výsadba okrasných rostlin, 
obilnin, dosázení stromů a keřů, výstavba 
altánu, zpevnění spodní části svahu, 
instalace okrasného osvětlení, 
rekonstrukce dlažby. Následně proběhnou 
aktivity pro veřejnost. Následně výukový 
program pro mateřské školy, zavedení 
problematiky třídění.

12 Cyklisté Liberecka, o. s. Do práce na kole

26 200 16 200 5 000

Projekt motivuje občany používat jako 
dopravního prostředku kolo a zároveň 
motivuje zaměstnavatele k vytvoření 
podmínek pro příjezd do práce na kole. V 
Liberci přihlášeno 53 týmů. 
Zaměstnanecká soutěž, soutěž o 
„cyklozaměstnavatele“, závěrečná 
cyklojízda s programem. Zahrnuje tisk 
plakátů, služby, správní poplatky, 
notářské služby, ozvučení akce.

13
Základní škola Liberec, Kaplického 
384, p. o.

Zkrášlování školy květinami

12 000 9 000 5 000

Důvodem projektu je snaha o postupnou 
výměnu květináčů v rámci školy a umístění 
okrasných květin ve škole a před vstup do 
školy. Cílem přesadit většinu květin do 
nových květináčů a zasadit zcela nové 
květiny.

14
Občanské sdružení Rudolfov – 
Jizerské hory

Rudolfov - místo, kde žijeme

85 000 76 500 11 500

Zahrnuje tvorbu ekologických materiálů, 
ekologické a výtvarné w orkshopy, návrh 
mobilního objektu, jeho realizaci – vznik 
přírodního maskota. Realizátorem Martina 
Niubo, autorka plastik Kočky, Vrabci apod. 
Objekt z přírodních materiálů. Instalace 
mobilního objektu na veřejné prostranství. 
Instalace naučné a interaktivní tabule s 
tématikou místních biotopů.

15
Spole čenství vlastník ů Krajinská 
1246 a 1247

Zeleň v ulici Krajinská

20 718 18 000 10 000

Cílem je zatraktivnění ul. Krajinská a okolí 
domů č. p. 1246 1247 výsadbou zeleně a 
vytvořením naučné tabule. Dojde k 
výsadbě rododendronů a azalek, plus 
sakury. Dále výsadba liliovníku 
tulipánokvětého. Nehezká místa budou 
osázena živým plotem a popínavými 
rostlinami.

16 ZO ČSOP Armillaria Clean up the World 2012 + akce pro veřejnost 

64 000 38 000 0

Žádost podána po uzávěrce příjímaní 
žádostí o dotaci. Na základě hlasování 
sprvání rady Ekofondu nebylo zařazeno 
na program jednání. 

CELKEM 1 246 919 625 640 230 000
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