
 

 

       

          4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014     

                  

Bod pořadu jednání: 

 

  

 

 

Věc:  Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2014 

 

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 8. schůzi rady města dne 15. 4. 2014 

Poznámka: 

Předkládá: 

 

 Mgr. 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 2014 

 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  

L I B E R E C  
 



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. 3. 2014 bylo 

přihlášeno 10 projektů.  Obdržené projekty obsahovaly všechny nezbytné doklady nutné k 

přijetí žádosti o dotaci. 

 

Celkové náklady na všech 10 řádně podaných projektů činí 1 163 339,19 Kč a výše 

požadované dotace dosahuje částky 405 342, 00 Kč.  Pro rok 2014 je možné z Ekofondu 

rozdělit částku 500 000 Kč. 

Po jednotlivém zhodnocení každého projektu a diskuzi mezi členy SREF byla 

přidělena částka 315 942,00 Kč 9 projektům. Šesti projektům členové SREF přidělili plnou 

požadovanou částku a třem 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.  Jeden 

projekt podpořen nebyl. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v této výzvě nebude vyčerpána celá částka 500 000 Kč 

určená k rozdělení jednotlivým žadatelům. Rozdíl mezi částkou doporučenou k rozdělení 

členy správní rady Ekofondu jednotlivým projektům a částkou celkovou určenou k rozdělení, 

v letošním roce, tedy 184 058,00 Kč bude řešen v dalším kole výzvy na předkládání dotací 

z Ekofondu. 

 

Správní rada se usnesla na rozdělení 180 000,00 Kč ve druhém kole výzvy, s 

termínem uzávěrky přijímaní žádostí dne 12. 8. 2014.  Správná rada se k projednání žádostí 

podaných v druhém kole sejde dne 18. 8. 2014 v budově Liebiegovy vily. 

 

      Součástí zprávy je zápis z jednání Správní rady Ekofondu, konané dne 3. 4. 2014., 

dále seznam přihlášených projektů, jejich stručný popis a prezenční listina z jednání správní 

rady. 

 

Materiál již byl odsouhlasen na 8. schůzi Rady města Liberce dne 15. 4. 2014. 

 

      Součástí zprávy je zápis z jednání Správní rady Ekofondu, konané dne 3. 4. 2014, dále 

seznam přihlášených projektů, jejich stručný popis a prezenční listina z jednání správní rady. 

 

 

Doporučení odboru SM:  

 

V souvislosti s proběhlou správní radou Ekofondu a odsouhlasením „Návrhu na 

přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2014“ na 8. schůzi Rady města Liberce dne 15. 4. 2014 

doporučuje odbor správy veřejného majetku „Zastupitelstvu města Liberce“ odsouhlasit 

„Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2014“ 



Přihlášené projekty o dotaci z Ekofondu SML pro rok 2014 
 

 

 

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 žádal o dotaci z Ekofondu  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, 2013 – 40 000 Kč.) 

 

 

Projekt č. 2  

Žadatel: Klub pro ekonomickou prosperitu 
Název projektu: EKOFESTIVAL – Greenfest Liberec 

Rozpočet projektu: 102 200, 00 Kč    
Požadavek na dotaci: 81 700, 00 Kč 

Dotace Ekofondu: 39 700,00 Kč 

Stručný popis projektu: Ekofestival – Greenfest Liberec je zaměřený na osvětu, přírodní 

stavitelství, ruční dílny, kovářství, konopné dílny, přírodní barviva. Návštěvníkům dále 

k dispozici vegetariánská jídelna, dětská zdravá výživa. Druhý ročník s cílem zavést tradici, 

dát tvořivým lidem možnost prezentace. Workshopy, akce propojena s dětským dnem, stánky 

s přírodní tématikou. Spolupráce a Archou, Diviznou a ZOO Liberec. Ukázky přírodního 

stavitelství, biokultury, permakultury. Prezentace obnovitelných zdrojů energie, zelené školy. 

Stavba pece, bylinky v praxi, dětské divadélko. 

Zařazení projektu - ekologická výchova a osvěta 

Poznámka - v minulosti subjekt žádal o dotaci z Ekofondu na projekt „EKOFESTIVAL – 

Greenfest Liberec“.(2013 – 19 438 Kč.) 

 

 

Projekt č. 3 

Žadatel: Jizersko-ještědský horský spolek 
Název projektu: Obnova turistické stezky, přístřešku a informační cedule v Sedle       

                             Holubníku 

Rozpočet projektu: 676 023,19 Kč  
Požadavek na dotaci: 60 000,00 Kč 

Dotace Ekofondu:  60 000,00 Kč 

Stručný popis projektu: Projekt zahrnuje obnovu povalového chodníku, turistického 

přístřešku a informační cedule v Sedle Holubníku, součástí významné turistické cesty. Nový 

dubový chodníku bude 265 m. dlouhý. Dojde k demontáži dožilého přístřešku a jeho náhradě 

za nový o půdorysu 3 x 3 metru. Podlaha též z dubu, krov ze smrkového dřeva. V přístřešku 



masivní stůl s lavicemi. Grafické řešení inf. tabule bude shodné s jinými panely rozmístěnými 

v Jizerských horách. 

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, 2013 - Obnova návštěvnické infrastruktury 

a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské hory II, 60 000 Kč, Rekonstrukce NS Ještědské 

vápence, 29 077 Kč.) 

 

 

Projekt č. 4 

Žadatel: Martin Torák 

Název projektu: Včely Torák 

Rozpočet projektu: 32 306,00 Kč    
Požadavek na dotaci: 25 842,00 Kč    

Dotace Ekofondu: 25 842,00 Kč 

Stručný popis projektu: Záměr chovu vlastních včelstev. Podpora druhové rozmanitosti, 

zajištění lepšího opylení; v minulých letech žadatelem sledována absence dostatečného 

množství opylovatele. Snížení alergenů pylů. Druhotným cílem i ochrana a podpora druhové 

rozmanitosti v místě bydliště. 

Zařazení projektu: ochrana přírody a krajiny, údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě 

Poznámka:  v minulosti p. Torák o dotaci z Ekofondu nežádal. 

 

 

Projekt č. 5  

Žadatel: Jan Skalník 

Název projektu: Osázení stromy a zpevnění svahů 

Rozpočet projektu: 42 000, 00 Kč    
Požadavek na dotaci: 33 500, 00 Kč    

Dotace Ekofondu: 17 500,00 Kč 

Stručný popis projektu: Provozovatelé Koupaliště Vápenka, snaha o zvelebení okolí. 

Dotace by posloužila na osázení prostorů koupaliště a venkovních prostor dřevinami – lípy, 

javory, platany.  U dětského bazénu zpevnění svahů betonovými prvky a osázení 

půdopokryvnými keři. 

Zařazení projektu: ochrana přírody a krajiny, údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě 

Poznámka:  v minulosti p. Skalník o dotaci z Ekofondu nežádal. 

 

 

Projekt č. 6, 

Žadatel: ZOO Liberec, příspěvková organizace 
Název projektu: Regulace populace toulavých a zdivočelých koček 

Rozpočet projektu: 34 500,00 Kč    
Požadavek na dotaci: 26 000,00 Kč 

Dotace Ekofondu: 26 000,00 Kč 

Stručný popis projektu: Regulace počtu toulavých koček prostřednictvím kastrací. 

Zdivočelé kočky se nemohou většinou nabízet k osvojení. Po kastraci se vypouští zpět na 

lokalitu, kde byly odchyceny.  Kastrované kočky nepustí na lokalitu reprodukce schopné 

jedince. Jinak by lokalita těmito jedinci byla obsazena a množily by se tak dále. Kočky jsou 

ošetřeny proti šíření chorob, jejichž původcem jsou paraziti, očkovány na vzteklinu, 



označeny.... Koťata nabízena k osvojení, nevyléčitelně nemocné kočky jsou utraceny. Počet 

odchycených koček se předpokládá na cca 35. Odchyt v problémových lokalitách na území 

Liberce a Vratislavic nad Nisou. 

Zařazení projektu: péče o zvířata v nouzi 

Poznámka: V minulosti byly žadateli poskytnuty finanční prostředky na projekt: Regulování 

počtu toulavých koček na území města, 2007 - 24 000 Kč, 2008 - 30 000 Kč, 2009 - 30 000 

Kč, 2011 – 23 500 Kč, 2012 – 30 000 Kč. 

 

 

Projekt č. 7 

Žadatel: Miloš Zástěra 
Název projektu: Rozšíření úlových sestav s analýzou medu 

Rozpočet projektu: 102 070,00 Kč                            
Požadavek na dotaci: 59 400,00 Kč                  

Dotace Ekofondu:  59 400,00 Kč 

Stručný popis projektu: Žadatel plánuje rozšíření stávajících úlů – novými nástavky nižší 

rámkové míry. Zkapacitnění zařízení pro rozšiřování včelstev, se kterými se na Liberecku 

kočuje. Součástí projektu i studie na obsah chemických látek v medu – analýzy vlastních 

vzorků medů ve Státním veterinárním ústavu. Data použít k informování spotřebitelů. 

Poznámka-v minulosti byly žadateli poskytnuty finanční prostředky na projekt: 2010 - 

Zařízení kočovného stanoviště Zástěra, 20 000 Kč) 

 

 

Projekt č. 8 

Žadatel: Český svaz včelařů o. s., ZO Vratislavice nad Nisou 
Název projektu: Činnost ZO v roce 2014 

Rozpočet projektu: 55 740,00 Kč                            
Požadavek na dotaci: 39 000,00 Kč                  

Dotace Ekofondu:  35 500,00 Kč 

Stručný popis projektu: Finanční podpora pro ZO ČSV Vratislavice nad Nisou. 

Přednášková a osvětová činnost organizace – návod pro ekologický chov včel ve vztahu 

k biokulturám. Seznámení se zákonitostmi života včel, propagace včelaření. Včely přispívají 

k opylení a snižují tím koncentrace pylů v ovzduší. Zapojení veřejnosti do problematiky 

chovu včel. 

Zařazení projektu- ekologická výchova, ochrana přírody a krajiny, údržba, ochrana a tvorba 

zeleně ve městě. 

Poznámka - v minulosti poskytnuta podpora na projekt: 2011- ZO ČSV Vratislavice nad 

Nisou, podpora 2011, 40 000 Kč, 2012 - ZO ČSV Liberec 30 podpora 2012, 25 000 Kč. 

 

 

Projekt č. 9 

Žadatel: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, přís. org. 
Název projektu: Tvorba květinového záhonu 

Rozpočet projektu: 15 000,00 Kč                            
Požadavek na dotaci: 12 000,00 Kč                  

Dotace Ekofondu:  12 000,00 Kč 

Stručný popis projektu: Ve spolupráci se žáky školy navrhnout květinový záhon na 

pozemku v Doubí u Liberce 67/6, 67/56 u točky autobusů MHD. Ze seznamu by se vybraly 

vhodné druhy rostlin, které zde vysadí žáci. Snaha tento typ akce vyzkoušet a v podobných 

aktivitách pokračovat. Možnost zkrášlení okolí školy. Pozitivní dopad na mládež – při 



vlastním zapojení do realizace nebudou žáci zeleň v budoucnu ničit. Na odboru správy 

majetku byl projekt předjednán a bude dále konzultován. Vzdálenost záhonu od kraje 

vozovky min. 1,5 m. Pravidelné povýsadbové práce. Návrh záhonu budou žáci teprve tvořit – 

není tudíž zcela jasný počet a druh sazenic, které budou zakoupeny. Cena v rozpočtu odhadní, 

případné nevyčerpané peníze za rostlinný materiál využít pro osázení popínavých rostlin u 

stavby, která se na pozemku nachází. Projednáno na DPMLJ. 

Zařazení projektu- ekologická výchova, ochrana přírody a krajiny, údržba, ochrana a tvorba 

zeleně ve městě. 

Poznámka - v minulosti poskytnuta podpora na projekt: 2012 - Zkrášlování školy květinami, 

5 000 Kč. 

 

 

Projekt č. 10 

Žadatel: Pionýrská skupina Radovánka Liberec 
Název projektu: Radovánka pro zahradu 

Rozpočet projektu: 33 500,00 Kč                            
Požadavek na dotaci: 27 900,00 Kč                  

Dotace Ekofondu:  0 Kč 

Stručný popis projektu: Pionýrská skupina využívá prostory „Zahrady pro veřejnost“ Rady 

dětí a mládeže LK pro pobytové akce určené dětem a mládeži. Prostory prošly úpravami (i za 

přispění dotace z Ekofondu). Na většině aktivit a úprav se podílela i pionýrská skupina. 

Vedoucí, instruktoři a děti vyrobí vybavení, které se do prostor instaluje. Cílem rozšíření 

herních prvků. Projekt chce dovybavit prostory zahrady o tabuli s křídami, herní prvek otočné 

kostky, stavbu ruských kuželek, šachovnici, výstavu hornin, stavbu kompostéru, koše na 

tříděný odpad a květináče. Součástí projektu je pouze nákup materiálu. 

Zařazení projektu- ekologická výchova, ochrana přírody a krajiny, údržba, ochrana a tvorba 

zeleně ve městě. 

Poznámka - v minulosti uvedený subjekt o dotaci z Ekofondu nežádal. 

 

 

R e k a p i t u l a c e:  
 

Do uzávěrky výzvy o poskytnutí dotací z Ekofondu SML dne 31. 3. 2014 bylo přihlášeno 10 

projektů.  Obdržené projekty obsahovaly všechny nezbytné doklady nutné k přijetí žádosti o 

dotaci. 

 

Celkový rozpočet všech řádně přihlášených projektů činí 1 163 339,19 Kč. 

 

Požadavek na dotaci odpovídá částce 405 342, 00 Kč. 
 

V aktuálním roce 2014 je možno z Ekofondu SML rozdělit: 500 000,00 Kč 

 
Po zhodnocení jednotlivých žádostí byla na projekty přidělena částka 315 942,00 Kč. 

 
Z 500 000 Kč je k dispozici 184 058,00 Kč.  

 

Vzhledem ke zbylým prostředkům po první výzvě na předkládání dotací se správní rada se 

usnesla na vypsání II. kola výzvy, v níž bude k dispozici celkem 180 000,00 Kč.  Termín 

uzávěrky přijímání žádostí byl stanoven na 12. 8. 2014. 
 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z EKOFONDU  STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC  PRO ROK 2014

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

1 OV a ZO Čs. svazu včelařů Liberec
Nutnost léčení včel pro zachování  jejich vlivu na 

přírodu 70 000,00 40 000,00 40 000 Nákup léčiva pro včely

2 Klub pro ekonomickou prosperitu EKOFESTIVAL, Greenfest Liberec

102 200,00 81 700,00 39 700

Osvěta, přírodní stavitelství, ruční dílny, 

kovářství, konopné dílny, přírodní barviva, 

vegetariánská jídelna, dětská zdravá 

výživa, w orkshopy, akce propojena 

s dětským dnem. Spolupráce a Archou, 

Diviznou a ZOO Liberec. Ukázky 

přírodního stavitelství, biokultury, 

permakultury. Prezentace obnovitelných 

zdrojů energie, zelené školy, bylinky 

v praxi, dětské divadélko.

3
Jizersko - ještědský horský 

spolek

Obnova turistické stezky, přístřešku a informační 

cedule v Sedle Holubníku

676 023,19 60 000,00 60 000

Obnova povalového chodníku, turistického 

přístřešku a informační cedule v Sedle 

Holubníku. Nový dubový chodník bude 265 

m dlouhý. Demontáž dožilého přístřešku a 

jeho náhrada za nový o půdorysu 3 x 3 

metru.V přístřešku masivní stůl s lavicemi.

4 Martin Torák Včely Torák

32 306,00 25 842,00 25 842

Záměr chovu vlastních včelstev. Podpora 

druhové rozmanitosti, zajištění lepšího 

opylení. Snížení alergenů pylů. Nákup 

materiálu pro včelaře - úly, rámečky, 

kuřák, kombinéza, mezistěny, formidolové 

desky.

5 Jan Skalník Osázení stromy a zpevnění svahů

42 000,00 33 500,00 17 500

Osázení prostorů koupaliště Vápenka a 

venkovních prostor dřevinami – lípy, 

javory, platany.  U dětského bazénu 

zpevnění svahů betonovými prvky a 

osázení půdopokryvnými keři.

6 ZOO Liberec, p. o. Regulace populací toulavých a zdivočelých koček

34 500,00 26 000,00 26 000

Regulace počtu toulavých koček 

prostřednictvím kastrací. Po kastraci se 

vypouští zpět na lokalitu, kde byly 

odchyceny.  Kastrované kočky nepustí na 

lokalitu reprodukce schopné jedince. 

Kočky jsou ošetřeny proti šíření chorob, 

jejichž původcem jsou paraziti, očkovány 

na vzteklinu, označeny.

7 Miloš Zástěra Rozšíření úlových sestav s analýzou medu

102 070,00 59 400,00 59 400

Rozšíření stávajících úlů – novými 

nástavky nižší rámkové míry. Zkapacitnění 

zařízení pro rozšiřování včelstev, se 

kterými se na Liberecku kočuje. Součástí 

projektu i studie na obsah chemických 

látek v medu – analýzy vlastních vzorků 

medů ve Státním veterinárním ústavu.

8
Český svaz včelařů o. s., ZO 

Vratislavice nad Nisou
Činnost ZO v roce 2014

55 740,00 39 000,00 35 500

Přednášková a osvětová činnost org. – 

návod pro ekologický chov včel ve vztahu 

k biokulturám. Seznámení se zákonitostmi 

života včel, propagace včelaření. Včely 

přispívají k opylení a snižují tím 

koncentrace pylů v ovzduší. Zapojení 

veřejnosti do problematiky chovu včel.

9
Základní škola, Liberec, 

Kaplického 384, p. o.
Tvorba květinového záhonu

15 000,00 12 000,00 12 000

Ve spolupráci se žáky školy navrhnout 

květinový záhon na pozemku v Doubí u 

Liberce 67/6, 67/56 u točky autobusů 

MHD. Možnost zkrášlení okolí školy. 

Pozitivní dopad na mládež – při vlastním 

zapojení do realizace nebudou žáci zeleň 

v budoucnu ničit. Vzdálenost záhonu od 

kraje vozovky min. 1,5 m. Pravidelné 

povýsadbové práce.

10
Pionýrská skupina Radovánka 

Liberec
Radovánka pro zahradu

33 500,00 27 900,00 0

Cílem rozšíření herních prvků  v prostoru 

"Zahrady pro veřejnost"  Rady dětí a 

mládeže LK, kterou skupina Radovánka 

hojně využívá. Projekt chce dovybavit 

zahradu o tabuli s křídami, herní prvek 

otočné kostky, stavbu ruských kuželek, 

šachovnici, výstavu hornin, stavbu 

kompostéru, koše na tříděný odpad a 

květináče. Součástí projektu je pouze 

nákup materiálu.

CELKEM 1 163 339,19 405 342 315 942



 


