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7. zasedání zastupitelstva města dne: 5. 9. 2013     
                  
Bod pořadu jednání: 
 

  
 
 

Věc:  Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2013 

 

Zpracoval:                                          Leoš Vašina, tajemník Ekofondu SML 

odbor, oddělení: Odbor správy veřejného majetku, oddělení komunálních 
služeb, ekologie a veřejné zeleně 

telefon: 48 524 3458 

Schválil:  vedoucí oddělení Ing. Monika Šilarová, vedoucí oddělení komunálních 
služeb, ekologie a veřejné zeleně 

vedoucí odboru Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného 
majetku   

Projednáno: Na 14. schůzi rady města dne 27. 8. 2013 

Poznámka: 

Předkládá: 

 
 Bc. Martina Rosenbergová v.r. , 
 primátorka Statutárního města Liberec 
 
 

                                                                   

 
 

Návrh usnesení 
 
Zastupitelstvo města po projednání 
  
s c h v a l u j e 
 
  
návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2013 

 

 
S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  
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a   u k l á d á 
 
 
Bc. Martině Rosenbergové,  primátorce Statutárního města Liberec  
 
 

- zajistit seznámení žadatelů, kteří se přihlásili o dotaci z Ekofondu  Statutárního města 
Liberec s usnesením zastupitelstva města,  
 

- zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotace z Ekofondu Statutárního města Liberec vč. 
proplacení schválené dotace na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem 
Liberec a příslušnými žadateli.    

T: neprodleně 
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Důvodová zpráva 
 

Ekofond Statutárního města Liberec (dále jen „fond“) je zřízen usnesením 
Zastupitelstva města Liberec č. 30/00 ze dne 28. 3. 2000 jako trvalý účelový fond Statutárního 
města Liberec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 84, odst. 
2, písmeno c). Hospodaření fondu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Do uzávěrky výzvy o poskytnutí dotací z Ekofondu SML dne 31. 7. 2013 bylo 
přihlášeno celkem 5 projektů., všechny byly podány řádně a se všemi náležitostmi nutnými 
pro přijetí.  

Celkové náklady na všech 5 řádně podaných projektů činí 6 635 547, 02 Kč a výše 
požadované dotace dosahuje částky 554 077, 00 Kč.  Pro rok 2013 je možné z Ekofondu 
rozdělit částku 400 000 Kč. 

Po jednotlivém zhodnocení každého projektu a diskuzi mezi členy SREF byla 
přidělena částka 348 515, 00 Kč 5 projektům. Třem projektům členové SREF přidělili plnou 
požadovanou částku a 2 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.   
 

Z výše uvedeného vyplývá, že v letošním roce nebude vyčerpána celá částka 400 000 
Kč určená k rozdělení jednotlivým žadatelům. Rozdíl mezi částkou doporučenou k rozdělení 
členy správní rady Ekofondu (348 515 Kč) a celkovou částkou možnou k rozdělení v roce 
2013 (400 000 Kč), tedy suma 51 485 Kč, bude ponechána jako rezerva na samostatném účtu  
Ekofondu města Liberce.   
 
      Na základě statutu Ekofondu, článku V, bod 1) doporučuje Správní rada Ekofondu 
„Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2013“ k odsouhlasení radě města a ke 
schválení zastupitelstvu města. 
 
      Součástí zprávy je zápis z jednání Správní rady Ekofondu, konané dne 13. 8. 2013, 
dále seznam přihlášených projektů, jejich stručný popis a prezenční listina z jednání správní 
rady. 
 
 
 
 
Doporučení odboru SM:  
Odbor správy majetku doporučuje Radě města Liberce odsouhlasit Návrh správní rady 
Ekofondu na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2013. 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  SPRÁVNÍ RADY EKOFONDU ZE DNE 13. 8 . 2013 
 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina (je součástí zprávy) 
 
 
 
       Jednání zahájil předseda Správní rady Ekofondu SML (dále jen SREF)  p. 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 ucházejících se o dotaci z Ekofondu v roce 2013, vytvoření návrhu 

na přidělení dotací jednotlivým úspěšným žadatelům RM k odsouhlasení a ZM ke 
schválení 

3. Závěr 
 
 
 
Bod č. 2  
 

V roce 2013 bylo do uzávěrky výběrového řízení, tedy do středy 31. července 2013 do 
15:00 hod přihlášeno celkem 5 projektů, všechny byly podány řádně a se všemi 
náležitostmi nutnými pro přijetí.  

 
   

Výzva na předkládání žádostí o dotaci v roce 2013 byla vyhlášena pro následující 
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 5 projektů činí 6 635 547, 02 Kč a výše požadované dotace 
dosahuje částky 554 077, 00 Kč.  Pro rok 2013 bylo možné z Ekofondu rozdělit 400 000 Kč. 
 
     Předseda SREF p. Milan Šír seznámil všechny členy SREF s jednotlivými projekty, 
přičemž bylo konstatováno, že všechny projekty jsou z hlediska náplně, časové působnosti, 
ekologických parametrů, účelovosti a skladby rozpočtu v souladu s posláním Ekofondu a tedy 
vhodné k podpoře.  
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    Po jednotlivém zhodnocení každého projektu a diskuzi mezi členy SREF byla přidělena 
částka 348 515 Kč postupně všem pěti řádně přihlášeným projektům. Třem projektům 
členové SREF přidělili plnou požadovanou částku a 2 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.   
 
 
   Z výše uvedeného vyplývá, že v letošním roce nebude vyčerpána celá částka 400 000 Kč 
určená k rozdělení jednotlivým žadatelům. Rozdíl mezi částkou doporučenou k rozdělení 
členy správní rady Ekofondu (348 515 Kč) a celkovou částkou možnou k rozdělení v roce 
2013 (400 000 Kč), tedy suma 51 485 Kč, bude ponechána jako rezerva na samostatném účtu  
Ekofondu města Liberce.   
 
 
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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NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z EKOFONDU  STATUTÁRNÍHO M ĚSTA LIBEREC  PRO ROK 2013

č.proj. Žadatel Název projektu Nákl. na projekt Požadavek Rozhod. SRE Popis projektu

1 OV a ZO Čs. svazu v čelařů Liberec
Nutnost léčení včel pro zachování  jejich vlivu na 
přírodu 70000,00 40 000,00 40 000 Nákup léčiva pro včely

2
Jizersko-ješt ědský horský 
spolek, o.s.

Rekonstrukce NS Ještědské vápence

50445,00 29 077,00 29 077

Rekonstrukce NS v Ještědském pohoří. 
Celkem 10 zastavení. Jedná se o 
rekonstrukci stojanů (výměna 3 ks za 
nové) a turistického značení. Dále výroba 
stříšek ostatních stojanů, výměna 
ochranných plexiskel, nátěry Luxolem, 
doplnění spojovacího materiálu, oprava 
zabetonování stojanů

3
Jizersko-ješt ědský horský 
spolek, o.s.

Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace 
rašelinišť v CHKO Jizerské hory II.    

2020163,02 60 000,00 60 000

Projekt navazuje na již ukončený 
stejnojmenný projekt s pořadovým číslem 
jedna. Nyní se jedná o výstavbu 
povalového chodníku, vyhlídkové plošiny 
a inf. tabule v PR Klečové louky.

4
Klub pro ekonomickou prosperitu, 
o.s. 

EKOFESTIVAL – Greenfest Liberec

32000,00 25 000,00 19 438

Nultý ročník s cílem zavést pravidelnou 
akci. Festival zaměřen na soběstačnost, 
přírodní stavitelství, biokulturu, 
permakulturu, eko. výchovu atd. Akce 
propojena s Dětským dnem – nabízeny 
soutěže, tvůrčí hrátky, vegetariánská 
strava, občerstvení, ukázky stavby pece 
na chleba, kompostování, bylinky v praxi. 
Přednášky, semináře, praktické ukázky, 
dětské divadlo. 

5 D.R.A.K. , ob čanské sdružení
Revitalizace sídelní zeleně na pozemcích o.s. 
D.R.A.K.

4462939,00 400 000,00 200 000

Úprava stávající zeleně na pozemcích o.s. 
DRAK, spojnice mezi sídlištem a zastávou 
tramvaje. V náletech se zdržují 
problematičtí občané. Dojde k 
arboristickým zásahům, probírce dřevin.  
V rovinaté části cílem vytvořit 
odpočinkový prostor pro obyvatele i 
klienty centra D.R.A.K. Výsadby dřevin.

CELKEM 6 635 547 554 077 348 515



 7

Přihlášené projekty o dotaci z Ekofondu SML pro rok 2013 
 

 
 
Projekt č. 1 
Žadatel: OV a ZO Čs. svazu včelařů Liberec 
Název projektu: Nutnost léčení včel pro zachování jejich vlivu na přírodu 
Rozpočet projektu:  70 000, 00 Kč    
Požadavek na dotaci: 40 000, 00 Kč 
Dotace Ekofondu:   40 000, 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, 2012-25 000 Kč) 
 
 
Projekt č. 2 
Žadatel: Jizersko-ještědský horský spolek, o.s. 
Název projektu: Rekonstrukce NS Ještědské vápence 
Rozpočet projektu:  50 445, 00 Kč 
Požadavek na dotaci: 29 077,00 Kč                  
Dotace Ekofondu:  29 077, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Rekonstrukce NS v Ještědském pohoří, trasa vede od zastávky 
v Pilínkově k Panskému lomu, dále na Pláně, Vápenici, Velkou Basu, do Padouchova a přes 
Skalákovnu až do Roztání. Celkem 10 zastavení, texty zaměřeny na geologické zajímavosti, 
krasové jevy, faunu, floru oblasti, historii. Jedná se o rekonstrukci stojanů (výměna 3 ks za 
nové) a turistického značení. Dále výroba stříšek ostatních stojanů, výměna ochranných 
plexiskel, nátěry Luxolem, doplnění spojovacího materiálu, oprava zabetonování stojanů. 
Zařazení projektu: ekologická výchova a osvěta 
Poznámka: v minulosti byly žadateli poskytnuty finanční prostředky na projekty: 2007 -
Oprava NS Ještědské vápence, 19 000 Kč, 2008 - Popularizace ochrany ptactva, 6 300 Kč, 
2010 - Oprava turistické vyhlídky Dračí kámen, 50 000 Kč, 2011 - Obnova návštěvnické 
infrastruktury a revitalizace rašelinišť, 42 000 Kč.) 
 
 
Projekt č. 3 
Žadatel: Jizersko-ještědský horský spolek, o.s. 
Název projektu: Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO      
                             Jizerské hory II 
Rozpočet projektu:  2 020 163, 02 Kč                            
Požadavek na dotaci: 60 000, 00 Kč                  
Dotace Ekofondu:  60 000, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Projekt Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť 
v CHKO Jizerské hory II navazuje na již ukončený stejnojmenný projekt s pořadovým číslem 
jedna, kdy byla vybudována vyhlídková věž v PR Na Čihadle a rekonstruována NS Jedlový 
důl. Nyní se jedná o tato opatření: 1) v PR Černá jezírka a PR Klečové louky – výroba a 
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instalace 2 ks informačních panelů, včetně grafického zpracování textů, fotografií a ilustrací 
na tabule, výroba dřevěných stojanů na sloupcích a kovových patkách, betonáž, opatření 
tabulí ochranným plexisklem. Na turistické cestě vedoucí přes PR Černá jezírka výstavba 
nového povalového dubového chodníku v délce 470 m. V PR Klečové louky obnova 
povalového chodníku o délce 70 m, včetně nové vyhlídkové plošiny. 2) Revitalizace 
rašelinišť v ochr. pásmu NPR Rašeliniště Jizery – přehrazení drenážních příkopů výstavbou 
dřevěných hrázek s cílem zvýšení a stabilizace hladiny podzemní vody umožňující rozšíření 
vlhkomilných společenstev a zvýšení retence vody. Celkem 129 hrázek. Finance z Ekofondu 
budou využity na výstavbu povalového chodníku, vyhlídkové plošiny a inf. tabule v PR 
Klečové louky. 
Zařazení projektu - ekologická výchova, ochrana přírody a krajiny 
Poznámka: 2007 - Oprava NS Ještědské vápence, 19 000 Kč, 2008 - Popularizace ochrany 
ptactva, 6 300 Kč, 2010 - Oprava turistické vyhlídky Dračí kámen, 50 000 Kč, 2011 - Obnova 
návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť, 42 000 Kč.) 
 
 
Projekt č. 4  
Žadatel: Klub pro ekonomickou prosperitu, o.s.  
Název projektu: EKOFESTIVAL – Greenfest Liberec 
Rozpočet projektu:  32 000, 00 Kč    
Požadavek na dotaci: 25 000, 00 Kč 
Dotace Ekofondu: 19 438, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Ekofestival – Greenfest je zaměřený na osvětu, přírodní stavitelství, 
obnovitelné zdroje, ruční dílny, kovářství, konopné dílny, přírodní barviva, kresby, šperky, 
dále vegetariánská jídelna, zdravá výživa. Nultý ročník s cílem zavést pravidelnou akci, dát 
tvořivým lidem možnost prezentace. Festival zaměřen na soběstačnost, přírodní stavitelství, 
biokulturu, permakulturu, eko. výchovu atd. Akce propojena s Dětským dnem – nabízeny 
soutěže, tvůrčí hrátky, vegetariánská strava, občerstvení, ukázky stavby pece na chleba, 
kompostování, bylinky v praxi. Přednášky, semináře, praktické ukázky, dětské divadlo. 
Spolupráce s Archou a Diviznou.  
Zařazení projektu - ekologická výchova a osvěta, ochrana přírody a krajiny, obnovitelné 
zdroje energie 
Poznámka - v minulosti stejný subjekt o dotaci z Ekofondu nežádal 
 
Projekt č. 5 
Žadatel: D.R.A.K. , občanské sdružení 
Název projektu: Revitalizace sídelní zeleně na pozemcích o.s. D.R.A.K. 
Rozpočet projektu:  4 462 939, 00 Kč    
Požadavek na dotaci: 400 000, 00 Kč    
Dotace Ekofondu: 200 000, 00 Kč 
Stručný popis projektu: Občanské sdružení D.R.A.K. vlastní u svého střediska v Oblačné 
ulici pozemek - rozdělen na oplocenou a neoplocenou část. V oplocené části terasa, herní 
prvky, posezení. Neoplocená část svažitá s hustým porostem vegetace.  Oblast je spojnicí 
mezi zastávkou tramvaje a sídlištěm. V náletech se zdržují problematičtí občané, staví si stany 
apod. Stávající zeleň nevyhovující, není využit potenciál prostoru. Dojde k arboristickým 
zásahům, probírce dřevin.  V rovinaté části cílem vytvořit odpočinkový prostor pro obyvatele 
i klienty centra D.R.A.K. Vybudování zpevněné cesty – lemována stromořadím 
malokorunných stromů, zřízení odpočinkového místa s lavičkou. Stávající terénní val bude 
stržen. Prosvětlení prostoru - nebude přitahovat problematické skupiny obyvatel. Neoplocená 
část bude nově s odpočívadly, odpadkovými koši, vybavení posilovacími prvky pro seniory. 
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Dále samostatný projekt na rekonstrukci a přístavbu objektu o.s. D.R.A.K., doplnění 
půdokryvnými keři.  
 
Zařazení projektu: ochrana přírody a krajiny, údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě 
Poznámka:  v minulosti již stejný subjekt o dotaci z Ekofondu žádal na projekty: 2009 - 
Drakova-eko-zahrada, 81 000 Kč,  2010 - Drakova-eko-zahrada, 23 000 Kč, 2011-  
Ekologická výchova a osvěta, 21 000 Kč. 
 
 
R e k a p i t u l a c e:  
 
 
 
Do uzávěrky výzvy o poskytnutí dotací z Ekofondu SML dne 31. 7. 2013 bylo přihlášeno 5 
projektů.  
 
Obdržené projekty obsahovaly všechny nezbytné doklady nutné k přijetí žádosti o dotaci. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Celkový rozpočet všech řádně přihlášených projektů činí 6 635 547, 02 Kč. 
 
Požadavek na dotaci odpovídá částce 554 077, 00 Kč. 
 
V aktuálním roce 2013 je možno z Ekofondu SML rozdělit: 400 000, 00 Kč 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Průměrná výše požadované dotace: 110 815, 40 Kč. 
 
Na každý projekt průměrně možno rozdělit: 80 000, 00 Kč 
 
Nejvyšší částku žádá občanské sdružení D.R.A.K. – 400 000, 00 Kč. 
 
O nejmenší částku se uchází Klub pro ekonomickou prosperitu, o.s. – 25 000, 00 Kč.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
V roce 2013 rozděleno 5 žadatelům celkem 348 515, 00 Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


