
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

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

Bod pořadu jednání:         

Věc: Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2013  
 

 

Zpracoval: Leoš Vašina, referent odboru správy veřejného majetku, oddě-

lení komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně   

odbor, oddělení: odbor správy veřejného majetku, odd. komunálních služeb, ekologie 

a veřejné zeleně  

telefon: 48 524 3458 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Monika Šilarová, vedoucí odd. komunálních služeb, eko-

logie a veřejné zeleně 

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

Projednáno: na 7. schůzi rady města dne 1. 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     

 

se závěrečnou zprávou o hospodaření Ekofondu v roce 2013. 
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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.  629/2013 a Zastupi-

telstva města Liberce č.  154/2013 byla přidělena dotace ve výši 348 515,00 Kč celkem 5 pro-

jektům. 

 

Schválené dotace byly po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu poukázány 

jednotlivým žadatelům. Třem projektům členové SREF přidělili plnou požadovanou částku a 

2 projektům byla přiznána poměrná požadovaná částka, přičemž při přidělování dotací a urče-

ní výše finanční podpory jednotlivým žadatelům se zohledňovala zejména skladba rozpočtu 

projektu a procentuální výše spoluúčasti příjemce dotace. 

 

Jeden projekt nebyl vůbec realizován. Jednalo se projekt č. 5, žadatele Občanské sdružení 

D.R.A.K. – „Revitalizace sídelní zeleně na pozemcích o. s. D.R.A.K.“ Žadatel v prosinci 

2013 písemně požádal o prodloužení termínu realizace projektu do dubna roku 2014 z důvodu 

nedostatku síly i kapacit v souvislosti s opravou budovy sídla sdružení o. s. D.R.A.K. Po pro-

jednání záležitosti s předsedou správní rady p. Milanem Šírem a na základě stanoviska odboru 

právního a veřejných zakázek nebylo žadateli v tomto bodě vyhověno a o. s. D.R.A.K. bylo 

vyzváno k navrácení všech poskytnutých finančních prostředků do 16. 1. 2014 na samostatný 

účet Ekofondu. Vrácení finančních prostředků ve výši 200 000,00 Kč bylo ověřeno na odboru 

ekonomiky.  

 

Po odečtení vratky byla v roce 2013 pro potřebu realizace celkem 4 projektů rozdělena částka 

ve výši 148 515, 00 Kč. 

 

Všechny ostatní projekty byly realizovány v rozsahu uvedeném v žádosti o dotaci a schvále-

ném správní radou Ekofondu. Jednotliví členové správní rady Ekofondu se seznámili s před-

loženým vyúčtováním jednotlivých projektů na zasedání správní rady Ekofondu. 

 

Na základě statutu Ekofondu, odstavce VI, bod 2b) doporučuje Správní rada Ekofondu „Závě-

rečnou zprávu o hospodaření Ekofondu za rok 2013“ k odsouhlasení Radě města Liberce a ke 

schválení Zastupitelstvu města Liberce. 

 

„Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2013“ byla odsouhlasena na 7. schůzi Ra-

dy města Liberce dne 1. 4. 2014. 

 

Součástí důvodové zprávy je zápis z jednání Správní rady Ekofondu, konané dne 26. 2. 2014, 

včetně prezenční listiny členů SREF přítomných na jednání. 

 

Další přílohou je materiál „Závěrečná zpráva o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 2013“, 

včetně kopie odpovědi o.s. D.R.A.K. na jejich žádost o prodloužení termínu realizace projek-

tu. 
 

Příloha č. 1: Zápis z jednání SREF ze dne 26. 2. 2014, včetně prezenční listiny 

Příloha č. 2: Závěrečná zpráva o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 2013 
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Závěrečná zpráva o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 2013 

 

 
Projekt č. 1, smlouva č. 8/13/1103 

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  

Skutečné náklady na projekt:  70 606,00 Kč 

Spoluúčast příjemce:  30 606,00 Kč 

Čerpání dotace:                         40 000,00 Kč 

Zůstatek, vráceno SML:                           0,00 Kč 

Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 

 

Projekt č. 2, smlouva č. 8/13/1104 

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 

Skutečné náklady na projekt: 42 972,00 Kč 

Spoluúčast příjemce:  21 368,00 Kč 

Čerpání dotace:   29 077,00 Kč 

Zůstatek, vráceno SML:           0,00 Kč 

Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 

 

Projekt č. 3, smlouva č. 8/ 13/1104 

Žadatel: Jizersko - ještědský horský spolek, o. s. 
Název projektu: Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizer-

ské hory II. 

Rozpočet projektu:    2 020 163,02 Kč    

Požadavek na dotaci:                    60 000,00 Kč 

Dotace Ekofondu:               60 000,00 Kč  

Skutečné náklady na projekt:  1 669 556,22 Kč 

Spoluúčast příjemce:  1 609 556,22 Kč 

Čerpání dotace:            60 000,00 Kč 

Zůstatek, vráceno SML:                     0,00 Kč 

Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 

 

Projekt č. 4, smlouva č. 8/13/1106 

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  

Skutečné náklady na projekt:  29 370,00 Kč 

Spoluúčast příjemce:    9 932,00 Kč 
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Čerpání dotace:    19 438,00 Kč 

Zůstatek, vráceno SML:                           0,00 Kč 

Zpráva včetně všech dokladů: Řádně předloženo 

 

Projekt č. 5, smlouva č. 8/13/1105 

Žadatel: Občanské sdružení  D.R.A.K. 
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  

Skutečné náklady na projekt:     0,00 Kč 

Čerpání dotace:                              0,00 Kč 

Zůstatek, vráceno SML:                    200 000,00 Kč 

Zpráva včetně všech dokladů: nepředloženo – projekt nebyl vůbec zahájen 

 

 

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

1) Do uzávěrky výzvy na předkládání žádostí, tedy do středy 31. července 2013 do 15:00 

hod., bylo přihlášeno celkem 5 projektů. Všechny byly podány řádně a se všemi nále-

žitostmi nutnými pro přijetí. 

 

 

2)  Celkové náklady na všech 5 projektů činily 6 635 547, 02 Kč 

 

            Požadavek na dotace dosahoval částky 554 077, 00 Kč 

 

V roce 2013 bylo možné z Ekofondu SML rozdělit: 400 000,00 Kč 

 

Po jednotlivém zhodnocení každého projektu členy Správní rady Ekofondu (SREF) 

byla rozdělena celková částka 348 515 Kč pěti řádně přihlášeným projektům.   

 

 

3)  Zbývající suma 51 485,00 Kč byla ponechána jako rezerva na samostatném účtu Eko-

fondu města Liberce.   

 

 

4)  U projektu č. 5, žadatele „Občanské sdružení D.R.A.K“ došlo k navrácení všech po-

skytnutých finančních prostředků, tedy 200 000,00 Kč. Realizace projektu nebyla ža-

datelem vůbec započata. 

 

 

5)  Vrácení výše uvedených finančních prostředků (200 000,00 Kč) bylo ověřeno na od-

boru ekonomiky a majetku. Tato částka bude moci být využita na přihlášené projekty 

v roce 2014. 

 

Po odečtení vratky byla v roce 2013 pro potřebu realizace celkem 4 projektů rozdělena částka 

ve výši 148 515,00 Kč. 
Příloha: Odpověď na žádost uvedenou ve vyúčtování projektu o. s. DRAK – posunutí termínu realizace projektu 

do 30. 4. 2014 
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