
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

6.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 

Bod pořadu jednání:         

Věc: Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu 2014 - II. kolo      

výzvy 
 

 

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 veřejného majetku 

Projednáno: 12. schůzi rady města dne 17. 6. 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 2014 - II. kolo výzvy 
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a  u k l á d á  

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit s žadateli uza-

vření smluv o dotaci z Ekofondu SML. 
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Důvodová zpráva 

 

Ekofond Statutárního města Liberec (dále jen „fond“) je zřízen usnesením Zastupitel-

stva 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 2. 6. 2014 bylo přihláše-

no 8 projektů. Všechny byly podány řádně se všemi náležitostmi nutnými pro přijetí. 

 

Celkové náklady na všech 8 projektů činí 486 180,00 Kč a výše požadované dotace 

dosahuje částky 363 900,00 Kč.  V rámci druhého kola je možné z Ekofondu rozdělit 180 

000,00 Kč. 

 

Po seznámení a diskuzi mezi jednotlivými členy SREF byla dvěma projektům přiděle-

na plná požadovaná částka, pěti projektům přidělena poměrná požadovaná částka a jeden pro-

jekt nebyl podpořen vůbec. Z celkového počtu osmi projektů tak bylo podpořeno sedm, při-

čemž na jejich realizaci bylo členy správní rady Ekofondu rozděleno 147 100,00 Kč. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že ani v druhém kole výzvy na předkládání žádostí dotaci 

z Ekofondu SML nebude vyčerpána celá částka určená k rozdělení, tedy 180 000 Kč. Rozdíl 

mezi částkou rozdělenou členy SREF na realizaci jednotlivých projektů (147 100,00 Kč) a 

částkou celkovou (180 000,00 Kč), určenou pro toto kolo výzvy – 32 900,00 Kč bude pone-

chán na samostatném účtu Ekofondu SML jako rezerva pro rok následující. 

 

 

      Na základě statutu Ekofondu, článku V, bod 1) doporučuje Správní rada Ekofondu 

„Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu 2014 - II. kolo výzvy“ k od-

souhlasení radě města a ke schválení zastupitelstvu města. 

 

      Součástí zprávy je zápis z jednání Správní rady Ekofondu, konané dne 5. 6. 2014, dále 

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

 

Materiál již byl odsouhlasen na 12. schůzi Rady města Liberce dne 17. 6. 2014. 

 

 

Doporučení odboru SM:  

 

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

rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu 2014 - II. kolo výzvy“ na 12. schůzi Rady 

města Liberce dne 17. 6. 2014 doporučuje odbor správy veřejného majetku Zastupitelstvu 

města Liberce odsouhlasit „Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu 

2014 – II. kolo výzvy“ 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  SPRÁVNÍ RADY EKOFONDU ZE DNE 5. 6. 2014 

 

 

 

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 jednotlivých žádostí o dotaci z Ekofondu SML v rámci II. kola výzvy v roce 

2014, vytvoření návrhu na přidělení dotací jednotlivým úspěšným žadatelům RM k od-

souhlasení a ZM ke schválení 

3. Závěr 

 

 

Bod č. 2  

 

 Před projednáváním žádostí upozornil člen správní rady Ekofondu Mgr. Ondřej Pe-

trovský na střet zájmů u projektu č. 6 „Ekovýchovné akce na Jizerce“, žadatele Společnost 

pro Jizerské hory, o.p.s. Na základě tohoto se Mgr. Petrovský u uvedeného projektu zdrží hla-

sování. 

 

Do uzávěrky výzvy o poskytnutí dotací z Ekofondu SML dne 2. 6. 2014 bylo přihláše-

no 8 projektů. Všechny byly podány řádně se všemi náležitostmi nutnými pro přijetí. 

   

II. kolo výzvy na předkládání žádostí o dotace v roce 2014 bylo vyhlášeno pro násle-

dující 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 8 projektů činí 486 180,00 Kč a výše požadované dotace 

dosahuje částky 363 900,00 Kč.  V rámci druhého kola je možné z Ekofondu rozdělit 

180 000,00 Kč. 
 

      Předseda SREF p. Milan Šír seznámil všechny členy SREF s jednotlivými projekty. 

Při hodnocení jednotlivých žádostí se členové SREF zaměřili zejména na ekologické parame-

try projektů, cílovou skupinu osob, účelovost projektů, soulad se statutem Ekofondu, a také na 
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skladbu rozpočtu s důrazem na „nacenění“ jednotlivých položek, včetně výše spoluúčasti pří-

jemce dotace.  

 

Po seznámení a diskuzi mezi jednotlivými členy SREF byla dvěma projektům přiděle-

na plná požadovaná částka, pěti projektům přidělena poměrná požadovaná částka a jeden pro-

jekt nebyl podpořen vůbec. 

 

Plnou částku získaly projekty: 

- Obnova historického stavu krajiny v Kateřinkách V. – rozšíření pastvy ovcí, Český svaz 

ochránců přírody – základní organizace Kateřinky 

- Třídění odpadu, Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 

 

Poměrnou požadovanou částku získaly tyto projekty:  

 

- Hanychovská jeskyně a její tajemství 2014, Základní organizace 4-01 České speleologické 

společnosti Liberec 

- Revitalizace hasičského hřiště, SH ČMS, SDH Liberec - Sever 

- Ekologická zahrada ZŠ Lesní – fáze první, SRPDŠ při ZŠ Liberec, Lesní 14 

- Ekovýchovné akce na Jizerce, Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 

- Údržba naučné stezky Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky, Jizersko-ještědský horský 

spolek 

 

Projekt Dřevořez Barvířská, žadatel: Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Bar-

vířská 38/6, p. o. nebyl podpořen vůbec. Důvodem dle členů SREF je skutečnost, že projekt 

není v souladu s posláním Ekofondu. 

 

 Z celkového počtu osmi projektů bylo podpořeno sedm, přičemž na jejich realizaci 

bylo rozděleno 147 100,00 Kč. Dva projekty získaly plnou požadovanou částku, pět projektů 

poměrnou část původně požadované výše dotace a jeden projekt podpořen nebyl.  

 

    Z výše uvedeného vyplývá, že ani v druhém kole výzvy na předkládání žádostí dotaci 

z Ekofondu SML nebude vyčerpána celá částka určená k rozdělení, tedy 180 000 Kč. Rozdíl 

mezi částkou rozdělenou členy SREF na realizaci jednotlivých projektů a částkou celkovou, 

určenou pro toto kolo výzvy – 32 900 Kč bude ponechán na samostatném účtu Ekofondu 

SML jako rezerva pro rok následující.  

 

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 
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     Přihlášené projekty o dotaci z Ekofondu SML pro rok 2014 

 

II. KOLO 
 

 

 

Projekt č. 1 

Žadatel: Základní organizace  4-01 České speleologické společnosti Liberec 

Název projektu: Hanychovská jeskyně a její tajemství 2014 

Rozpočet projektu: 25 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci: 20 000,00 Kč 

Dotace Ekofondu:  10 400,00 Kč 

Stručný popis projektu: Průzkum Hanychovské jeskyně, objevování nových prostor – rozši-

řování pukliny na dně vstupní propasti s cílem proniknutí do dalších částí krasového území. 

Získání dat o genezi, morfologii a hydrologii území, využití poznatků při praktické ochraně 

kasu před negativními vlivy z povrchu. Druhou částí projektu je pořádání Speleologického 

dne v Panském lomu – představení výsledků práce, možnost jištěného sestupu do vstupní pro-

pasti, soutěže pro děti i dospělé, odborný výklad. 

Zařazení projektu - ekologická výchova a osvěta, ochrana přírody a krajiny, péče o vodní 

toky a vodní zdroje 

Poznámka: v minulosti subjekt žádal o dotaci z Ekofondu  na projekt „Speleologický prů-

zkum Hanychovské jeskyně a Ještědského krasu“. ( 2007 - 15 000 Kč, 2008 - 24 000Kč, 2009 

- 23 000 Kč, 2010 – 12 800 Kč, 2011 - 20 000 Kč). 

 

 

Projekt č. 2  

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. 
Název projektu: Dřevořez Barvířská 

Rozpočet projektu: 50 880,00 Kč    

Požadavek na dotaci: 40 000,00 Kč 

Dotace Ekofondu: 0 Kč 

Stručný popis projektu: Využití kmene stromu pro vyřezání prvků na základě námětů dětí. 

Vytvoření uměleckého díla z kmene, prezentace dalšího využití stromu. Dřevěná socha bude 

sloužit jako prvek pro hru i odpočinek. 

Zařazení projektu - ekologická výchova a osvěta 

Poznámka - v minulosti subjekt o dotaci z Ekofondu nežádal. 

 

 

Projekt č. 3 

Žadatel: SH ČMS, SDH Liberec - Sever 

Název projektu: Revitalizace hasičského hřiště 

Rozpočet projektu: 192 800,00 Kč    
Požadavek na dotaci: 153 800,00 Kč    

Dotace Ekofondu: 20 000,00 Kč 

Stručný popis projektu: Revitalizace hasičského hřiště - výsadba stromu (Javor mléč Glo-

bosum), výsadba živého plotu (habr obecný). Dále se bude jednat o regeneraci trávníku a do-

plnění mobiliáře – 8 ks laviček. Prostor krom jednorázových akcí slouží celoročně pro rekre-

ační a sportovní vyžití široké veřejnosti. 
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Zařazení projektu: ochrana a tvorba zeleně ve městě 

Poznámka: v minulosti subjekt o dotaci z Ekofondu nežádal 

 

 

Projekt č. 4 

Žadatel: Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 

Název projektu: Třídění odpadu 

Rozpočet projektu: 12 500,00 Kč  
Požadavek na dotaci: 10 000,00 Kč 

Dotace Ekofondu:  10 000,00 Kč 

Stručný popis projektu: ZŠ Švermova získala v roce 2010 titul „Ekoškola.“ Snaha o rozší-

ření environmentální výchovy, ekologické aktivity – Zimní zahrada, Šetrný spotřebitel atd. 

Škola otevírá nové dětské hřiště, i zde snaha o podporu třídění odpadu, prostor bude sloužit 

široké veřejnosti. Instalace košů na třídění odpadů, žáci zpracují motivační hesla k třídění – 

jejich zakomponování do informačních letáků, které budou vyvěšeny na hřišti. K instalaci 

proběhnou po třídách doprovodné programy – třídění, využití odpadu, kašírování, výroba ruč-

ního papíru, den v Divizně, monitoring černých skládek atd. 

Zařazení projektu: ekologická výchova a osvěta, předcházení, třídění, využívání a zneškod-

ňování odpadů 

Poznámka: v minulosti byly žadateli poskytnuty finanční prostředky na projekty: 2007 - Na-

učná stezky pro nás, pro všechny, 30 000 Kč, Třídění odpadu, 17 000 Kč, 2009 - Zpřístupnění 

relaxačního prostředí pro handicapované, 50 000 Kč, 2010 - Hurá, jdeme do přírody, 21 000 

Kč, 2011 - Zimní zahrada jako spojení s přírodou, 12 500 Kč. 

 

 

Projekt č. 5  

Žadatel: SRPDŠ při ZŠ Liberec, Lesní 14 

Název projektu: Ekologická zahrada ZŠ Lesní – fáze první 

Rozpočet projektu: 76 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci: 57 600,00 Kč    

Dotace Ekofondu: 39 200,00 Kč 

Stručný popis projektu: Využití školního pozemku v Údolní ulici – vytvoření výukové za-

hrady ze současného „brownfield“, dnes zchátralé původní zahrady. Areál bude využit ke 

studiu rostlin a živočichů, součástí projektu i pravidelná údržba a péče o zeleň, ochrana zele-

ně, využití rostlin. Instalace informačních panelů, vybudování venkovního posezení. Cílem 

vytvoření ekozahrady dle pravidel permakultury. Projekt zahrnuje celkem pět etap realizova-

ných v tomto roce – zbudování svahu osázeného keři, obnova školních záhonů, pozorování 

růstu rostlin, začlenění okrasných i funkčních prvků vytvořených člověkem, vybudování ven-

kovního posezení, info panely.  

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

Poznámka: V minulosti subjekt o dotaci z Ekofondu nežádal. 

 

 

Projekt č. 6. 

Žadatel: Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 
Název projektu: Ekovýchovné akce na Jizerce 
Rozpočet projektu: 24 000,00 Kč    
Požadavek na dotaci: 12 000,00 Kč 

Dotace Ekofondu: 7 000,00 Kč 
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Stručný popis projektu: Pořádání akcí pro veřejnost s environmentální problematikou. Ví-

kendové pobyty na téma Tajemná rašeliniště – seznámení s funkcí rašelinišť, revitalizace ra-

šelinišť, odborný výklad, exkurze, spolupráce s SCHKO JH. Den dravců – seznámení 

s různými druhy ptáků, sokolnické ukázky, ptačí stezka, kroužkování ptactva. 

Zařazení projektu: ekologická výchova a osvěta, ochrana přírody a krajiny 

Poznámka: V minulosti subjekt o dotaci z Ekofondu nežádal. 

 

 

Projekt č. 7 

Žadatel: Český svaz ochránců přírody – základní organizace Kateřinky 
Název projektu: Obnova historického stavu krajiny v Kateřinkách V. – rozšíření pastvy 

ovcí 

Rozpočet projektu: 40 000,00 Kč                            
Požadavek na dotaci: 30 500,00 Kč                  

Dotace Ekofondu:  30 500,00 Kč 

Stručný popis projektu: Obnova luční enklávy na okraji Kateřinek – nad „Zlatou uličkou“. 

Jihovýchodní svažitá plocha; dva pozemky o výměře 1,31 ha nacházející se na území CHKO 

Jizerské hory. V roce 2013 na pozemcích odstraněn nálet, letos bude zahájena pastva ovcí. 

Předmětem projektu vybudování infrastruktury pro pastvu – rohových kůlů, mobilního pří-

střešku, el. ohradníku, napáječky. Pastva ovcí bude využita v rámci ekologické výchovy a 

osvěty. Snaha o obnovu extenzivních luk a pastvin s roztroušenými solitérními dřevinami, 

zvýšení biodiverzity a diverzity krajiny. Pastva ovcí je jeden ze způsobů údržby podhorské 

krajiny. Pastva ovcí bude prováděna košárováním – postupným posouváním mobilní ohrady 

v různém čase 

Poznámka: v minulosti byly žadateli poskytnuty finanční prostředky na projekt: 2008 - Ob-

nova historického stavu krajiny v Kateřinkách, 70 000 Kč, 2009 - 178 000, 2010 - 67 911 Kč, 

2011- Komunitní sběrný dvůr Kateřinky, 22 500 Kč. 

 

 

Projekt č. 8 

Žadatel: Jizersko-ještědský horský spolek 
Název projektu: Údržba naučné stezky Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky 

Rozpočet projektu: 77 500,00 Kč  
Požadavek na dotaci: 40 000,00 Kč 

Dotace Ekofondu:  30 000,00 Kč 

Stručný popis projektu: Údržba a oprava nejstarší nejnavštěvovanější naučné stezky 

v Jizerských horách. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce stezky – nové info panely, 

lavičky, povalové chodníky, zábradlí, schody na Bukovec, oprava turistického značení. Letos 

oprava poškození, výměna jednotlivých prvků NS – nátěry 200 m. povalových chodníků, 5 

laviček, 5 turistických rozcestníků, 15 info panelů, údržba a oprava povrchu turistické pěšiny, 

schodů, čištění svodnic, stabilizace stezky.  

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 in-

frastruktury a revitalizace rašelinišť, 42 000 Kč, 2013 - Obnova návštěvnické infrastruktury a 

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

pence, 29 077 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 2. 6. 2014 bylo přihlášeno 8 

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

dotaci. 

 

Celkový rozpočet všech řádně přihlášených projektů činí 486 180,00 Kč. 

 

 

Požadavek na dotaci odpovídá částce 363 900,00 Kč. 

 

Průměrná výše požadované dotace činí 45 487,50 Kč. 

 

Nejvyšší částku žádá SH ČMS, SDH Liberec – Sever – 153 800,00 Kč. 

 

Nejmenší dotaci požaduje Základní škola Liberec, Švermova 403/40, p. o. – 10 000,00 Kč. 
 

 

V roce 2014 je v rámci II. kola výzvy možno z Ekofondu SML rozdělit: 180 000,00 Kč. 

 

Po seznámení a diskuzi mezi jednotlivými členy SREF byla mezi žadatele rozdělena částka 

147 100,00 Kč. 
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Žadatel Název projektu Nákl. na projekt Požadavek Rozhod. SRE Popis projektu

Základní organizace 4-01 České 

speleologické společnosti 

Liberec

Hanychovská jeskyně a její tajemství 2014

25 000,00 20 000,00 10 400,00

Průzkum Hanychovské jeskyně, objevování 

nových prostor. Získávání informací o genezi, 

morfologii a hydrologii krasového území. Cílem 

ochrana krasu proti negativním vlivům z 

povrchu. Dále konání Speleologického dne v 

Panském lomu - představení výsledků práce, 

možnost sestupu do vstupní propasti jeskyně, 

soutěže, odborný výklad.

Základní škola a Mateřská škola, 

Liberec, Barvířská 38/6, p. o.
Dřevořez Barvířská

50 880,00 40 000,00 0,00

Využití kmene stromu pro vyřezání prvků na 

základě námětů dětí. Vytvoření uměleckého díla 

z kmene, prezentace dalšího využití stromu. 

Dřevěná socha bude sloužit jako prvek pro hru 

i odpočinek.

SH ČMS, SDH Liberec - Sever Revitalizace hasičského hřiště

192 800,00 153 800,00 20 000,00

Revitalizace hasičského hřiště - výsadba 

stromu (Javor mléč Globosum), výsadba 

živého plotu (Habr obecný). Dále se bude 

jednat o regeneraci trávníku a doplnění 

mobiliáře – 8 ks laviček.

Základní škola Liberec, Švermova 

403/40, příspěvková organizace
Třídění odpadu

12 500,00 10 000,00 10 000,00

Na novém dětském hřišti u školy instalace košů 

na třídění odpadů, žáci zpracují motivační hesla 

k třídění – jejich zakomponování do 

informačních letáků, které budou vyvěšeny na 

hřišti. K instalaci proběhnou po třídách 

doprovodné programy – třídění, využití odpadu, 

kašírování, výroba ručního papíru, den v 

Divizně, monitoring černých skládek atd.

SRPDŠ při ZŠ Liberec, Lesní 14 Ekologická zahrada ZŠ Lesní – fáze první

76 000,00 57 600,00 39 200,00

Využití školního pozemku v Údolní ulici - 

studium rostlin a živočichů, součástí projektu i 

pravidelná údržba a péče o zeleň, ochrana 

zeleně, využití rostlin. Instalace informačních 

panelů, vybudování venkovního posezení. 

Projekt zahrnuje celkem pět etap – zbudování 

svahu osázeného keři, obnova školních 

záhonů, pozorování rostlin, začlenění 

okrasných i funkčních prvků vytvořených 

člověkem, vybudování venkovního posezení, 

info panely.

Společnost pro Jizerské hory, 

o.p.s.
Ekovýchovné akce na Jizerce

24 000,00 12 000,00 7 000,00

Pořádání akcí pro veřejnost s environmentální 

problematikou. Tajemná rašeliniště – seznámení 

s funkcí rašelinišť, revitalizace rašelinišť, 

odborný výklad, exkurze, spolupráce s SCHKO 

JH. Den dravců – seznámení s různými druhy 

ptáků, sokolnické ukázky, ptačí stezka, 

kroužkování ptactva.

Český svaz ochránců přírody – 

základní organizace Kateřinky

Obnova historického stavu krajiny 

v Kateřinkách V. – rozšíření pastvy ovcí

40 000,00 30 500,00 30 500,00

Obnova luční enklávy na okraji Kateřinek – nad 

„Zlatou uličkou“. Předmětem projektu 

vybudování infrastruktury pro pastvu ovcí – 

rohových kůlů, mobilního přístřešku, el. 

ohradníku, napáječky. Snaha o obnovu 

extenzivních luk a pastvin s roztroušenými 

solitérními dřevinami, zvýšení biodiverzity a 

diverzity krajiny.

Jizersko-ještědský horský spolek
Údržba naučné stezky Bukovec – Jizerka 

– Rašeliniště Jizerky

77 500,00 40 000,00 30 000,00

Údržba a oprava nejstarší nejnavštěvovanější 

naučné stezky v Jizerských horách. oprava 

poškození, výměna jednotlivých prvků NS – 

nátěry 200 m. povalových chodníků, 5 laviček, 

5 turistických rozcestníků, 15 info panelů, 

údržba a oprava povrchu turistické pěšiny, 

schodů, čištění svodnic, stabilizace stezky. 

CELKEM 486 180,00 363 900,00 147 100,00
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