
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 5. 2016 

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu 
SML pro rok 2016 
 
Stručný obsah: Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh na přidělení do-
tací z dílčího fondu Dotačního fondu SML - Ekofondu v rámci vyhlášení programů do-
tačního fondu SML na rok 2016. Jedná se o projekty, které byly doporučeny k podpoře 
správní radou Ekofondu, přičemž podpůrným podkladem pro správní radu byla hod-
nocení projektů jmenovanými hodnotiteli. Materiál se zabývá i projekty, které nebyly 
doporučeny k podpoře.  
 

 

 

Zpracoval: Leoš Vašina, referent odboru ekologie a veřejného prostoru  

odbor, oddělení: odbor ekologie a veřejného prostoru 

telefon: 485 243 458 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Lucie Sládková, vedoucí odboru ekologie a veřejného pro-
storu 

Projednáno: na 10. schůzi RM dne 17. 5. 2016 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
Ing. Karolína Hrbková, v. r. náměstkyně primátora  

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 

návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu – Ekofondu Dotačního fondu SML pro 
rok 2016 takto: 

 
1. v rámci vyhlášení programu Ekologie 

 
a) poskytnutí dotací v celkové výši 600.000 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným příloze č. 

1, 
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě 

v příloze č. 1 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu 
uvedené v příloze č. 10 
 

2. v rámci vyhlášení programu Veřejná zeleň 
 

a) poskytnutí dotací v celkové výši 448.279 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným příloze č. 
2 
 

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě v 
příloze č. 2 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu 
uvedené v příloze č. 10 
 

c) neposkytnutí dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 3 
 

3.   v rámci vyhlášení programu Odpady 

a) poskytnutí dotací v celkové výši 65.500 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným příloze č. 4 

     b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě v 
příloze č. 4 podle vzorové Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu 
uvedené v příloze č. 10 

 

 

a  u k l á d á 

 

Ing. Karolíně Hrbkové, náměstkyni primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní 
prostředí 

 

1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec,
          T: neprodleně 

2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Ekofondu statutárního města 
Liberec a proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním 
městem Liberec a žadateli. 

          T: 08/2016 
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Důvodová zpráva 

Stručný obsah: Předkládaný materiál doporučuje ke schválení návrh na přidělení dotací 
z dílčího fondu Dotačního fondu SML - Ekofondu v rámci vyhlášení programů dotačního 
fondu SML na rok 2016. Jedná se o projekty, které byly doporučeny k podpoře správní 
radou Ekofondu, přičemž podpůrným podkladem pro správní radu byla hodnocení pro-
jektů jmenovanými hodnotiteli. Materiál se zabývá i projekty, které nebyly doporučeny 
k podpoře. 

Dotační fond SML byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec (dále jen ZM) č. 8/2016 
ze dne 28. 1. 2016 byl, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

Ekofond je jedním z dílčích fondů Dotačního fondu SML a na základě usnesení ZM č. 10/2016 
ze dne 28. 1. 2016 došlo k vyhlášení programů dotačního fondu SML na rok 2016. 

V programu Ekologie v rámci Ekofondu Dotačního fondu SML bylo možné rozdělit finanční 
prostředky ve výši 600.000 Kč, v programu veřejná zeleň v rámci Ekofondu Dotačního fondu 
SML bylo možné rozdělit finanční prostředky ve výši 700.000 Kč a v programu odpady v rámci 
Ekofondu Dotačního fondu SML bylo možné rozdělit finanční prostředky ve výši 200.000 Kč. 
Celkově tedy bylo možné z dílčího fondu Ekofondu rozdělit 1.500.000 Kč. 

Do konce lhůty pro podání žádostí, tedy do 21. 3. 2016, 17.00 hodin bylo přihlášeno 24 pro-
jektů. Všechny byly podány řádně a se všemi náležitostmi nutnými pro přijetí. Celkové uzna-
telné náklady na všech 24 projektů činí 1.632.145 Kč a výše požadované dotace dosahuje částky 
1.194.299 Kč.  Tři žádosti byly vyřazeny z důvodu pozdního podání žádosti, nedodání správ-
ného formuláře žádosti nebo nesplnění způsobu podání žádosti. Nebyly tedy splněny podmínky 
vyhlášení programu. 

V rámci programu Ekologie požadavek na dotaci činí 602.970 Kč, přičemž rozpočet projektů 
dosahuje částky 841.652 Kč. V rámci programu Veřejná zeleň bylo požádáno o 525.829 Kč, 
přičemž celkový rozpočet projektů je 706.713 Kč. V programu Odpady žadatelé požadují 
65.500 Kč a rozpočet projektů je 83.780 Kč. 

Správní rada Ekofondu na svém jednání dne 9. května 2016 v rámci jednotlivých vyhlášených 
programů posuzovala jednotlivě každou z 24 řádně podaných žádostí.  
 
Správní rada dle schválených Pravidel pro poskytování dotací spravuje Ekofond, hodnotí pro-
jekty předložené v žádostech, navrhuje čerpání prostředků, předkládá je k projednání v orgá-
nech města, zhotovuje zprávu o využití a vyúčtování dotací a předkládá ji na vědomí orgánům 
města.  
 
Dle čl. V. odst. 5.11 Statutu Dotačního fondu SML projekty hodnotí v první fázi hodnotitelé. 
Následně projekty posoudí správní rada a navrhne čerpání prostředků. Správní rada Ekofondu 
nemůže měnit bodové hodnocení projektů. V odůvodněných případech může navrhnout a pí-
semně zdůvodnit přidělení dotace pro výjimečný projekt, příp. neposkytnutí dotace pro projekt, 
ale vždy musí být uvedena osoba, která změnu navrhla. 
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Hodnotitele dle Pravidel pro poskytování dotací navrhuje příslušný člen RM, jeho návrh pro-
jedná správní rada Ekofondu a do funkce jmenuje správní rada Dotačního fondu – což je RM. 
Hodnotitelé byli jmenováni usnesením RM č. 274/2016 ze dne 5. 4. 2016. 
 
Správní rada Ekofondu dle Statutu Dotačního fondu SML tedy navrhuje čerpání prostředků – 
poskytnutí dotace, přičemž přihlíží k hodnocením projektů od hodnotitelů, v nichž nemůže mě-
nit počet obdržených bodů. Rozhodující slovo při návrhu přidělování dotací má správní rada, 
neboť dle Statutu Dotačního fondu SML: správní rada s přihlédnutím k posouzení projektů 
hodnotiteli navrhuje čerpání prostředků z dílčího fondu žadateli o dotaci.  
 
Program EKOLOGIE : V programu Ekologie požadavek na dotaci odpovídá 602 970 Kč, při-
čemž finanční alokace činí pouze 600 000 Kč. Je zde tedy přesah 2 970 Kč. Správní rada se 
usnesla, že Program Ekologie bude tedy schválen jako celek, přičemž projekt č. 11 bude poní-
žen o 2 970 Kč. Jednalo se totiž o projekt s nejmenším bodovým ohodnocením.  
 
V programu Ekologie bylo navrženo přidělení dotace všem 13 projektům – viz tabulka č. 1 

 

 

 

 

 

 

1. EKOFOND / 1.1 Program Ekologie

2016

Kč % Kč %

1

Krajská vědecká knihovna v Liberci, 

příspěvková organizace
Farmářské pohádky 10 000 8 000 80,00 89,00 8 000 80,00

2 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH
Propagační akce na ochranu 

hmyzožravců v Liberci
21 600 16 800 77,78 92,00 16 800 77,78

3 35/03 ZO ČSOP Jizerka
Zajištění souboru edukativních akcí a 

činnosti Muzea ČSOP na Jizerce
57 490 42 090 73,21 84,50 42 090 73,21

4

Zoologická zahrada Liberec, 

příspěvková organizace
Regulování populací toulavých koček na 

území města Liberce
43 534 33 880 77,82 62,50 33 880 77,82

6 Klub prosperity a tvořivosti, z.s.
Ekofestival Liberec - Greenfest 2016 123 500 77 800 63,00 81,50 77 800 63,00

7 Jizersko-ještědský horský spolek
Oprava vyhlídky Martinská stěna 71 850 57 200 79,60 65,00 57 200 79,60

9
Šance zvířatům, z.s.

Kastrační program Šance zvířatům, z.s. 

Liberecko
34 000 25 000 73,53 60,50 25 000 73,53

11

Český svaz včelařů z.s.,Okresní 

organizace Liberec

Nutnost léčení včel pro zachování jejich 

příznivého vlivu na přírodu
80 000 60 000 75,00 29,00 57 030 71,29

15
Centrum Potůček

Motivační publikace pro 

environmentální výchovu - Žabí příběh
98 688 50 000 50,66 56,00 50 000 50,66

19

Základní škola, Liberec, Lesní 

575/12, p. o.

Ze školního pozemku ke školní 

ekozahradě, aneb postupná obnova na 
45 000 35 000 77,78 92,50 35 000 77,78

22
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Ekovýchovné akce v Jizerských horách 73 500 58 800 80,00 89,00 58 800 80,00

23
ZO ČSOP Armillaria Ekologické akce pro veřejnost 2016 69 000 54 000 78,26 83,50 54 000 78,26

24
Čmelák - Společnost přátel přírody

Lesní naučná stezka Harcov: obnova a 

osvěta
113 490 84 400 74,37 75,00 84 400 74,37

Celkem: 841 652 602 970 ----- -------- 600 000 -----

Bodové 

hodnoce

ní 

(průměr)

Navržená výše dotace
Žadatel                                                                          

(IČ nebo datum narození)

Poř. 

č.

Hodnotící formulář - tabulka č. 1 podpořených projektů v programu Ekologie

Požadovaná výše 

dotace
Název projektu

Celkové 

uznatelné 

výdaje 

projektu
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Žádný projekt nebyl správní radou vyřazen – viz tabulka č. 2 

 

Program VEŘEJNÁ ZELEŇ: Požadavek na dotaci v programu Veřejná zeleň činí 525 829 
Kč, přičemž je možné rozdělit 700 000 Kč. V tomto programu je tedy rezerva 174 171 Kč. Po 
diskuzi a hlasováním mezi členy správní rady byly vyřazeny dva projekty. Celkem tak v pro-
gramu bylo rozděleno 448 279 Kč. 

V programu Veřejná zeleň bylo navrženo přidělení dotací 7 žadatelům, viz tabulka č. 3 

 

V programu Veřejná zeleň bylo navrženo nepřidělení dotací 2 žadatelům, viz tabulka č. 4 

 

 

Program ODPADY: V programu Odpady požadavek na dotaci odpovídá 65 500 Kč, přičemž 
k rozdělení je určeno 200 000 Kč. Tudíž i v tomto programu bude zůstatek činit 134 500 Kč. 
Správní rada doporučila podpořit oba projekty v plné výši. 

V programu Odpady bylo navrženo přidělení dotací všem žadatelům, viz tabulka č. 5 

1. EKOFOND / 1.1 Program Ekologie

2016

Kč % Kč %

Všechny projekty získaly podporu viz tabulka č. 1

Bodové 

hodnoce

ní 

hodnotit

elů 

Navržená výše 

dotaceŽadatel                                                                          

(IČ nebo datum narození)
Poř. č.

Hodnotící formulář - tabulka č. 2 nepodpořených projektů v programu Ekologie

Požadovaná výše 

dotace
Název projektu

Celkové 

uznatelné 

výdaje 

projektu

1. EKOFOND / 1.2 Program Veřejná zeleň

2016

Kč % Kč %

5

Sdružení vlastníků bytů, Purkyňova 

587-589, zapsaný spolek
Revitalizace okolí bytového domu 50 000 10 000 20,00 38,00 10 000 20,00

8 Stanislav Šťastný

Sanace - zdravotní, bezpečnostní a 

formovací řez dřevin v prostorách 
99 120 79 296 80,00 59,50 79 296 80,00

10

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Horní Hanychov
Zelený Hanychov 77 513 69 953 90,25 54,00 69 953 90,25

13
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Veřejný park OS D.R.A.K. 88 000 70 000 79,55 39,00 70 000 79,55

17

Zoologická zahrada Liberec, 

příspěvková organizace

Revitalizace zahrady Lidových Sadů I. 

etapa
121 000 96 000 79,34 79,00 96 000 79,34

18
Bc. Et. Bc. Jakub Hříbal Park mladých VOČA 185 000 120 000 64,86 35,50 120 000 64,86

21

Základní škola Liberec, Kaplického 

384, přísp.organizace
Výsadba okrasných keřů 3 030 3 030 100,00 86,00 3 030 100,00

Celkem: 623 663 448 279 ----- -------- 448 279 -----

Bodové 

hodnoce

ní  

(průměr)

Navržená výše dotace
Žadatel                                                                          

(IČ nebo datum narození)
Poř. č.

Hodnotící formulář - tabulka č. 3 podpořených projektů v programu Veřejná zeleň

Požadovaná výše 

dotace
Název projektu

Celkové 

uznatelné 

výdaje 

projektu

1. EKOFOND / 1.2 Program Veřejná zeleň

2016

Kč % Kč %

16
Dvoreczech Zelený Dvoreczech 57 500 52 000 90,43 59,50 0 0

20
Krajina a zahrada, z.s.

Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na 

sídlišti Kunratická v Liberci (II. etapa)
25 550 25 550 100,00 74,00 0 0,00

Celkem: 83 050 77 550 ----- -------- 0 -----

Bodové 

hodnoce

ní  

(průměr)

Navržená výše dotace
Žadatel                                                                          

(IČ nebo datum narození)
Poř. č.

Hodnotící formulář - tabulka č. 4 nepodpořených projektů v programu Veřejná zeleň

Požadovaná výše 

dotace
Název projektu

Celkové 

uznatelné 

výdaje 

projektu
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Správní radou nebyl v programu odpady vyřazen žádný projekt. Viz tabulka č. 6 

 

Z celkového počtu 24 projektů tak bylo správní radou podpořeno 22 žádostí, přičemž na jejich 
realizaci bylo rozděleno 1 113 779 Kč. 

Správní rada se dále usnesla na nepodpoření celkem 2 žádostí. 

Zápis z jednání Správní rady Ekofondu, konané dne 9. 5. 2016 je přílohou č. 1 této důvodové 
zprávy, včetně prezenční listiny z jednání správní rady. Součástí materiálu dále je seznam při-
hlášených projektů a jejich stručný popis (příloha č. 8). 

Materiál byl projednán na 10. schůzi RM dne 17. 5. 2016. 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v 
RM. 

Doporučení odboru EP:  

Odbor ekologie a veřejného prostoru doporučuje Zastupitelstvu města Liberce schválit „Návrh 
na poskytnutí dotací z dílčího fondu Dotačního fondu SML – Ekofondu v rámci vyhlášení pro-
gramů Dotačního fondu SML na rok 2016“ 

Přílohy 
1. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v programu Ekologie 
2. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v programu Veřejná zeleň 
3. Návrh na neposkytnutí dotací žadatelům v programu Veřejná zeleň 
4. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům v programu Odpady 
5. Zápis ze správní rady Ekofondu  
6. Seznam přihlášených projektů a jejich stručný popis 
7. Vyhlášení programu Dotačního fondu SML na rok 2016 
8. Statut Dotačního fondu SML 
9. Pravidla pro poskytnutí dotací z Ekofondu 
10. Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

1. EKOFOND /  1.3 Program Odpady

2016

Kč % Kč %

12
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Komunitní kompostování v D.R.A.K. 41 500 32 500 78,31 75,50 32 500 75,50

14

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Horní Hanychov
Za čistý Hanychov 42 280 33 000 78,05 72,00 33 000 78,05

Celkem: 83 780 65 500 ----- -------- 65 500 -----

Bodové 

hodnoce

ní 

(průměr)

Navržená výše dotace
Žadatel                                                                          

(IČ nebo datum narození)
Poř. č.

Hodnotící formulář - tabulka č. 5 podpořených projektů v programu Odpady

Požadovaná výše 

dotace
Název projektu

Celkové 

uznatelné 

výdaje 

projektu

1. EKOFOND /  1.3 Program Odpady

2016

Kč % Kč %

všechny projekty získaly podporu

Celkem: 0 0 ----- -------- 0 -----

Bodové 

hodnoce

ní 

hodnotit

elů 

Navržená výše dotace
Žadatel                                                                          

(IČ nebo datum narození)
Poř. č.

Hodnotící formulář - tabulka č 6 nepodpořených projektů v programu Odpady

Požadovaná výše 

dotace
Název projektu

Celkové 

uznatelné 

výdaje 

projektu
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Příloha č. 1 

Hodnotící formulář - tabulka č. 1 podpořených projektů v programu Ekologie 
2016         

Poř. 
č. 

Žadatel                                                                          
(IČ nebo datum narození) 

Název projektu 

Celkové 
uznatelné 

výdaje 
projektu 

Požadovaná výše 
dotace Bodové 

hodnocení 
(průměr) 

Navržená výše do-
tace 

Kč % Kč % 

1 

Krajská vědecká knihovna v Li-
berci, příspěvková organizace 

Farmářské pohádky 10 000 8 000 80,00 89,00 8 000 80,00 

2 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH 
Propagační akce na ochranu hmyzo-
žravců v Liberci 

21 600 16 800 77,78 92,00 16 800 77,78 

3 35/03 ZO ČSOP Jizerka 
Zajištění souboru edukativních akcí a 
činnosti Muzea ČSOP na Jizerce 

57 490 42 090 73,21 84,50 42 090 73,21 

4 

Zoologická zahrada Liberec, pří-
spěvková organizace 

Regulování populací toulavých koček 
na území města Liberce 

43 534 33 880 77,82 62,50 33 880 77,82 

6 Klub prosperity a tvořivosti, z.s. Ekofestival Liberec - Greenfest 2016 123 500 77 800 63,00 81,50 77 800 63,00 

7 Jizersko-ještědský horský spolek Oprava vyhlídky Martinská stěna 71 850 57 200 79,60 65,00 57 200 79,60 

9 
Šance zvířatům, z.s. 

Kastrační program Šance zvířatům, z.s. 
Liberecko 

34 000 25 000 73,53 60,50 25 000 73,53 

11 

Český svaz včelařů z.s.,Okresní or-
ganizace Liberec 

Nutnost léčení včel pro zachování je-
jich příznivého vlivu na přírodu 

80 000 60 000 75,00 29,00 57 030 71,29 

15 
Centrum Potůček 

Motivační publikace pro environmen-
tální výchovu - Žabí příběh 

98 688 50 000 50,66 56,00 50 000 50,66 

19 

Základní škola, Liberec, Lesní 
575/12, p. o. 

Ze školního pozemku ke školní ekoza-
hradě, aneb postupná obnova na ZŠ 
Lesní 

45 000 35 000 77,78 92,50 35 000 77,78 

22 

Společnost pro Jizerské hory, 
o.p.s. 

Ekovýchovné akce v Jizerských horách 73 500 58 800 80,00 89,00 58 800 80,00 

23 ZO ČSOP Armillaria Ekologické akce pro veřejnost 2016 69 000 54 000 78,26 83,50 54 000 78,26 

24 

Čmelák - Společnost přátel pří-
rody 

Lesní naučná stezka Harcov: obnova a 
osvěta 

113 490 84 400 74,37 75,00 84 400 74,37 

  Celkem:   841 652 602 970 ----- -------- 600 000 ----- 
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Příloha č. 2 

Hodnotící formulář - tabulka č. 3 podpořených projektů v programu Veřejná zeleň 

         

2016         

Poř. 
č. 

Žadatel                                                                          
(IČ nebo datum narození) 

Název projektu 

Celkové 
uznatelné 

výdaje 
projektu 

Požadovaná výše do-
tace Bodové 

hodnocení  
(průměr) 

Navržená výše do-
tace 

Kč % Kč % 

5 

Sdružení vlastníků bytů, Purkyňova 
587-589, zapsaný spolek 

Revitalizace okolí bytového domu 50 000 10 000 20,00 38,00 10 000 20,00 

8 Stanislav Šťastný 

Sanace - zdravotní, bezpečnostní a 
formovací řez dřevin v prostorách 
EKOParku Liberec 

99 120 79 296 80,00 59,50 79 296 80,00 

10 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Horní Hanychov 

Zelený Hanychov 77 513 69 953 90,25 54,00 69 953 90,25 

13 
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Veřejný park OS D.R.A.K. 88 000 70 000 79,55 39,00 70 000 79,55 

17 

Zoologická zahrada Liberec, pří-
spěvková organizace 

Revitalizace zahrady Lidových Sadů 
I. etapa 

121 000 96 000 79,34 79,00 96 000 79,34 

18 
Bc. Et. Bc. Jakub Hříbal Park mladých VOČA 185 000 120 000 64,86 35,50 120 000 64,86 

21 

Základní škola Liberec, Kaplického 
384, přísp.organizace 

Výsadba okrasných keřů 3 030 3 030 100,00 86,00 3 030 100,00 

  Celkem:   623 663 448 279 ----- -------- 448 279 ----- 
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Příloha č. 3 

Hodnotící formulář - tabulka č. 4 nepodpořených projektů v programu Veřejná zeleň 

         

2016         

Poř. 
č. 

Žadatel                                                                          
(IČ nebo datum narození) 

Název projektu 

Celkové 
uznatelné 

výdaje pro-
jektu 

Požadovaná výše 
dotace Bodové 

hodnocení  
(průměr) 

Navržená výše do-
tace 

Kč % Kč % 

16 
Dvoreczech Zelený Dvoreczech 57 500 52 000 90,43 59,50 0 0,00 

20 
Krajina a zahrada, z.s. 

Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na 
sídlišti Kunratická v Liberci (II. etapa) 

25 550 25 550 100,00 74,00 0 0,00 

  Celkem:   83 050 77 550 ----- -------- 0 ----- 
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Příloha č. 4 

Hodnotící formulář - tabulka č. 5 podpořených projektů v programu Odpady 

         

2016         

Poř. 
č. 

Žadatel                                                                          
(IČ nebo datum narození) 

Název projektu 

Celkové 
uznatelné 

výdaje 
projektu 

Požadovaná výše 
dotace Bodové 

hodnocení 
(průměr) 

Navržená výše do-
tace 

Kč % Kč % 

12 
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 

Komunitní kompostování v 
D.R.A.K. 

41 500 32 500 78,31 75,50 32 500 75,50 

14 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Horní Hanychov 

Za čistý Hanychov 42 280 33 000 78,05 72,00 33 000 78,05 

  Celkem:   83 780 65 500 ----- -------- 65 500 ----- 
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Příloha č. 5 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  SPRÁVNÍ RADY EKOFONDU ZE DNE 9. kv ětna 
2016 

 
Budova: Liebiegova vila, Jablonecká ul. 

 
Přítomni: viz prezenční listina (je součástí zápisu) 
 
 
Jednání zahájil předseda Správní rady dílčího fondu - Ekofondu Mgr. Ondřej Petrovský, který 
přítomné seznámil s plánem programu jednání.  
   

 
Program:  
 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Projednání jednotlivých žádostí o dotace a sestavení návrhu na přidělení dotací z dílčího 

fondu Dotačního fondu SML - Ekofondu v rámci vyhlášení programů dotačního fondu 

SML na rok 2016. Sestavení návrhu na nepřidělení dotace. 

3. Projednání nedostatků a upozornění v průběhu přijímání žádostí o dotaci v rámci dílčího 

fondu – Ekofondu 

4. různé 

5. diskuze 

6. závěr 

 
 
USNESENÍ PŘIJATÁ K JEDNOTLIVÝM BODŮM: 
 
ad. 1: Program byl hlasováním schválen; žádné návrhy na rozšíření programu nebyly předlo-
ženy 
 
ad. 2: Správní rada se usnesla, že se v každém z příslušných programů budou hlasováním pří-
padně vyřazovat jednotlivé projekty a nebude se tedy stanovovat minimální bodová hranice, 
kterou projekty musí získat, aby byly doporučeny k podpoře.  

• Program Ekologie: Všechny projekty v programu ekologie získají plnou finanční 
podporu, s výjimkou projektu č. 11, Českého svazu včelařů, z.s., Okresní orga-
nizace Liberec „ Nutnost léčení včel pro zachování jejich příznivého vlivu na 
přírodu“; kde bude dotace ponížena o 2 970 Kč.  

• Program Veřejná zeleň: Podpořeny budou všechny projekty s výjimkou projektů 
č. 16 Dvoreczech – Zelený Dvoreczech a č. 20 Krajina a zahrada, z.s – Zkvalitnění 
plochy veřejné zeleně na sídlišti Kunratická v Liberci (II. etapa) 

• Program Odpady: Plnou podporu získaly všechny projekty 
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ad. 3: Správní rada se usnesla, že je nutné revidovat a opravit nedostatky ve formuláři žádosti 
o poskytnutí dotace, včetně vyhlášení programů. 
 
ad. 4: Správní rada doporučuje RM a ZM Liberce realizovat II. kolo vyhlášení programů Eko-
logie, Veřejná zeleň a Odpady, přičemž k rozdělení celkově bude 600.000 Kč, z toho v pro-
gramu Ekologie 300.000 Kč, Veřejná zeleň 250.000 Kč, a Odpady 50.000 Kč. 
U programů Veřejná zeleň a Ekologie: Všechny projekty musí mít jako povinnou přílohu sou-
hlas majitele pozemku, na němž bude projekt realizován. Projekty realizované na pozemcích 
SML musí být předjednány se SML a k žádosti o poskytnutí dotace musí být přiložena kopie 
souhlasu Odboru ekologie a veřejného prostoru se záměrem realizace projektu, případně musí 
být doložen i souhlas městských lesů Liberec, p.o.. Souhlas musí být z administrativních dů-
vodů dojednán v době určené pro konzultace žádostí o poskytnutí dotace. Pokud bude projekt 
realizován na území městské památkové zóny, musí žadatel doložit i příslušné Rozhodnutí vý-
konného orgánu památkové péče (oddělení památkové péče MML) k danému záměru nebo 
akci.  
Lhůty pro podání žádostí: nebylo dáno doporučení, závisí na gesčním náměstkovi, RM a ZM 
počet žádostí od žadatele:  2 
max. výše dotace v programu Ekologie 50 000Kč. 
max. výše dotace v programu Veřejná zeleň 75 000Kč. 
max. výše dotace v programu Odpady 25 000Kč. 
min. výše dotace pro všechny projekty 0 Kč. 
max. podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu pro program Odpady: 80 % 
max. podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu pro program Veřejná zeleň 80 
%, pokud bude projet realizován na pozemcích v majetku města nebo jeho příspěvkových or-
ganizacích 100 %  
max. podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu pro program Odpady: 80 % 
Min. výše spolufinancování ze strany žadatele (v % z celkových uznatelných výdajů) pro pro-
gram Ekologie: 20 % 
Min. výše spolufinancování ze strany žadatele (v % z celkových uznatelných výdajů) pro pro-
gram Veřejná zeleň 20%, pokud projekt realizován na pozemcích v majetku města nebo jeho 
příspěvkových organizacích 0 % 
Min. výše spolufinancování ze strany žadatele (v % z celkových uznatelných výdajů) pro pro-
gram Odpady 20 % 
 
ad. 5: k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 
 
ad. 6: k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení 
 
 
Bod č. 2 
Projednání jednotlivých žádostí o dotace a sestavení návrhu na přidělení dotací z 
dílčího fondu Dotačního fondu SML - Ekofondu v rámci vyhlášení programů do-
tačního fondu SML na rok 2016. Sestavení návrhu na nepřidělení dotace. 
 
Do uzávěrky lhůty pro podání žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu, tedy do 21. 3. 2016, do 
17.00 hodin bylo řádně přihlášeno 24 projektů. Obdržené projekty obsahovaly všechny ne-
zbytné doklady nutné k přijetí žádosti o dotaci, případně byly v termínu (dle pravidel do tří dnů) 
chybějící podklady dodány. 
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Tři projekty byly doručeny po termínu, případně nebyly podány požadovaným způsobem – 
elektronicky přes portál iPoint. Podání žádosti po termínu je formální nedostatek, nejsou tedy 
splněny podmínky vyhlášeného programu – lhůty pro podání žádosti. Toto je blíže ošetřeno ve 
Statutu DF, konkrétně v článku 5, odst. 5.10. 
 
 
 
Jednalo se o následující žadatele a projekty: 
 

1. Rada dětí a mládeže LK - Zahrada pro veřejnost 2016, žádost přišla pouze v tištěné 
podobě poštou, nikoliv i přes portál iPoint - nelze hodnotit 

2. ANNOLK - Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje - Péče o 
lokality a zapojování veřejnosti do péče o zelené plochy a veřejný prostor – žádost po-
dána elektronicky v systému iPoint po termínu, chybí tištěná forma žádosti – nelze hod-
notit 

3. Čmelák – Společnost přátel přírody - Pivovarské rybníky, podáno pouze e-mailem na 
adresu tajemníka Ekofondu, navíc bez formuláře žádosti, dodány jen přílohy k žádosti 
a popis projektu, ovšem nikoliv na předepsaném formuláři. Tento postup není možný. 
Nelze hodnotit. 

 
V programu Ekologie bylo možno rozdělit 600 000 Kč, v programu Veřejná zeleň 700 000 
Kč a v programu Odpady 200 000 Kč. Maximální výše dotace v programu Ekologie je 100 000 
Kč, v programu Veřejná zeleň 150 000 Kč a v programu Odpady 50 000 Kč. 
 
Požadavek na dotaci v programu Ekologie odpovídal částce 602 970 Kč – přesah 2 970 Kč.  
 
Požadavek na dotaci v programu Veřejná zeleň činil 525 829 Kč – zůstatek 174 171 Kč. 
 
Požadavek na dotaci v programu odpady byl 65 500 Kč – zbývá – zůstatek 134 500 Kč. 
 
Celkový požadavek na dotaci činil 1 194 299 Kč. 
  
- Správní rada diskutovala, zda vzhledem k počtu přijatých žádostí o dotaci, finanční alokaci 
v jednotlivých programech a celkové výši požadované dotace v jednotlivých programech sta-
novit min. hranici obdržených bodů od hodnotitelů, které projekty musí získat, aby byly dopo-
ručeny k podpoře, nebo v rámci programů vyřazovat na základě hlasování mezi členy správní 
rady jednotlivé projekty.  
- Předseda správní rady Mgr. Petrovský navrhnul, aby byly vyřazovány jednotlivé projekty. Po 
prostudování všech projektů by hranici pro získání podpory nenastavoval. Hlasování proběhlo 
s výsledkem: PRO 6 přítomných členů, PROTI 0 členů, ZDRŽEL SE: 0 členů 
 
- Program EKOLOGIE : v programu bude buď jeden projekt vyřazen, nebo bude jeden projekt 
ponížen o 2 970 Kč, ostatní projekty získají plnou podporu.  
 
- V programu Ekologie totiž požadavek na dotaci odpovídá 602 970 Kč, přičemž finanční alo-
kace činí pouze 600 000 Kč. Je zde tedy přesah 2 970Kč.  
 
- Mgr. Krčmář navrhnul ponížit dotaci projektu č. 11, Českého svazu včelařů, z.s., Okresní 
organizace Liberec „ Nutnost léčení včel pro zachování jejich příznivého vlivu na přírodu“, 
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jelikož tento projekt sice získal nejmenší počet bodů ze všech, avšak jedná se o kvalitní projekt. 
Problém je obecně jej popsat, nicméně nechce projekt poškodit vyřazením.  
- Mgr. Petrovský uvedl, že po prostudování všech projektů navrhuje podpořit i projekt č. 11, 
jedná se o dlouhodobého žadatele, se kterým nejsou problémy.  
- Program Ekologie byl tedy schválen jako celek, přičemž projekt č. 11 byl ponížen o 2 970 Kč.  
- V programu Ekologie tam bude vyčerpána celá finanční alokace 600 000 Kč. 
 

 
 
- Po jednotlivém zhodnocení každého projektu jmenovanými hodnotiteli a členy správní rady 
byla v tabulce č. 1 navržena podpora 13 řádně přihlášených projektů. Vyřazen nebyl žádný 
projekt. 
 

 
 
- Program VEŘEJNÁ ZELEŇ: Požadavek na dotaci v programu Veřejná zeleň činí 525 829 
Kč, přičemž je možné rozdělit 700 000 Kč. Pokud by tedy všechny projekty získaly plnou pod-
poru, stále by v tomto programu byl zůstatek 174 171 Kč.  

1. EKOFOND / 1.1 Program Ekologie

2016

Kč % Kč %

1

Krajská vědecká knihovna v Liberci, 

příspěvková organizace
Farmářské pohádky 10 000 8 000 80,00 89,00 8 000 80,00

2 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH

Propagační akce na ochranu hmyzožravců 

v Liberci
21 600 16 800 77,78 92,00 16 800 77,78

3 35/03 ZO ČSOP Jizerka

Zajištění souboru edukativních akcí a 

činnosti Muzea ČSOP na Jizerce
57 490 42 090 73,21 84,50 42 090 73,21

4

Zoologická zahrada Liberec, 

příspěvková organizace

Regulování populací toulavých koček na 

území města Liberce
43 534 33 880 77,82 62,50 33 880 77,82

6 Klub prosperity a tvořivosti, z.s.
Ekofestival Liberec - Greenfest 2016 123 500 77 800 63,00 81,50 77 800 63,00

7 Jizersko-ještědský horský spolek
Oprava vyhlídky Martinská stěna 71 850 57 200 79,60 65,00 57 200 79,60

9
Šance zvířatům, z.s.

Kastrační program Šance zvířatům, z.s. 

Liberecko
34 000 25 000 73,53 60,50 25 000 73,53

11

Český svaz včelařů z.s.,Okresní 

organizace Liberec

Nutnost léčení včel pro zachování jejich 

příznivého vlivu na přírodu
80 000 60 000 75,00 29,00 57 030 71,29

15
Centrum Potůček

Motivační publikace pro environmentální 

výchovu - Žabí příběh
98 688 50 000 50,66 56,00 50 000 50,66

19

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 

p. o.

Ze školního pozemku ke školní 

ekozahradě, aneb postupná obnova na ZŠ 
45 000 35 000 77,78 92,50 35 000 77,78

22
Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Ekovýchovné akce v Jizerských horách 73 500 58 800 80,00 89,00 58 800 80,00

23
ZO ČSOP Armillaria Ekologické akce pro veřejnost 2016 69 000 54 000 78,26 83,50 54 000 78,26

24
Čmelák - Společnost přátel přírody

Lesní naučná stezka Harcov: obnova a 

osvěta
113 490 84 400 74,37 75,00 84 400 74,37

Celkem: 841 652 602 970 ----- -------- 600 000 -----

Bodové 

hodnocení 

(průměr)

Navržená výše dotace
Žadatel                                                                          

(IČ nebo datum narození)
Poř. č.

Hodnotící formulář - tabulka č. 1 podpořených projektů v programu Ekologie

Požadovaná výše 

dotace
Název projektu

Celkové 

uznatelné 

výdaje 

projektu

1. EKOFOND / 1.1 Program Ekologie

2016

Kč % Kč %

Všechny projekty získaly podporu viz tabulka č. 1

Bodové 

hodnocen

í 

hodnotite

lů 

Navržená výše dotace
Žadatel                                                                          

(IČ nebo datum narození)
Poř. č.

Hodnotící formulář - tabulka č. 2 nepodpořených projektů v programu Ekologie

Požadovaná výše 

dotace
Název projektu

Celkové 

uznatelné 

výdaje 

projektu
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- Správní rada po prostudování jednotlivých projektů v tomto programu navrhla, aby bylo hla-
sováno o vyřazení/nepodpoře některých projektů. Ostatní projekty získají podporu v plné výši. 
 
- konkrétně se jedná o tyto projekty:  

• č. 5 Sdružení vlastníků bytů, Purkyňova 587-589, zapsaný spolek, Revitalizace okolí 
bytového domu 

• č. 8 Stanislav Šťastný, Sanace - zdravotní, bezpečnostní a formovací řez dřevin v pro-
storách EKOParku Liberec 

• č. 16 Dvoreczech, Zelený Dvoreczech 
• č. 18 Bc. Et. Bc. Jakub Hříbal, Park mladých VOČA 
• č. 20 Krajina a zahrada, z.s., Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na sídlišti Kunratická v 

Liberci (II. etapa) 
 
- paní Löfflerová uvedla, že u projektu č. 5, se jedná o soukromý pozemek, o který se majitelé 
nijak zvlášť nestarají 
- Mgr. Krčmář podotknul, že žadatelé by měli s údržbou začít vždy z vlastních prostředků a až 
posléze žádat o dotaci 
- Mgr. Cvrček podotknul, že u některých projektů jde o výsadby živých plotů, kdy obdobné 
projekty v minulém roce podporu získaly 
- Mgr. Petrovský dodal, že pokud tento projekt odstartuje snahu místních obyvatel starat se o 
pozemek v dlouhodobé perspektivě, tak jej navrhuje podpořit 
 
- projekt č. 16 - paní Löfflerová sdělila, že v roce 2014 byla RM schválena výpůjčka pozemku, 
přičemž podmínkou bylo, že se o pozemek budou starat svépomocí a na vlastní náklady. Cena 
k nabídnutému odkupu pozemku vzhledem k lokalitě nebyla přemrštěná.  
 
- projekt č. 18 – Mgr. Krčmář upozornil, že tento projekt nemá příslušné rozhodnutí památkářů, 
ačkoliv projekt bude realizován na území městské památkové zóny. Navíc by mělo být v sou-
ladu s koncepcí městského mobiliáře, aby umístěné prvky korespondovaly s ostatním a nepů-
sobily tak rušivě. Projekt by měl být dále doplněn provozním řádem, včetně provozu grilu. 
- Mgr. Petrovský u tohoto projektu vítá iniciativu mladých lidí k oživení veřejného prostoru, 
jde o netradiční pojetí. Projekt by měl být doplněn souhlasem památkářů. 
- projekt č. 20 – paní Löfflerová se zmínila, že po loňské etapě projektu (Společnost pro Jizer-
ské hory) na místě dosud nejsou vráceny, instalovány dřevěné prvky, celý prostor působí neu-
těšeně a není zde vidět odvedená práce. Upozornila i na chybějící kameny kolem zdejší vodní 
nádrže. 
 
- správní rada se rozhodla hlasovat o výše uvedených, z pohledu některých členů správní rady 
sporných projektech a z na základě výsledků hlasování buď projekty vyřadit, nebo je ponechat 
k podpoře. Ostatní projekty získají plnou podporu (výši dotace). 
 
HLASOVÁNÍ O JEDNOTLIVÝCH PROJEKTECH - VYŘAZENÍ 
 
- č. 5: Sdružení vlastníků bytů, Purkyňova 587-589, zapsaný spolek. PRO – 2, PROTI – 3, 
ZDRŽEL SE – 1. Projekt není vyřazen. 
- č. 8:  Stanislav Šťastný, PRO – 1, PROTI – 4, ZDRŽEL SE – 1. Projekt není vyřazen. 
- č. 16:  Dvoreczech, PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2. Projekt je vyřazen. 
- č. 18:  Bc. Et. Bc. Jakub Hříbal - PRO – 1, PROTI – 2, ZDRŽEL SE – 3. Projekt není vyřazen. 
- č. 20:  Krajina a zahrada, z.s. PRO – 4, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 2. Projekt je vyřazen. 
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Tabulkou č. 3 bylo navrženo podpoření 7 projektů v programu Veřejná zeleň. 
 

 
 
Tabulka č. 4 navrhuje nepřidělení dotace 2 projektům v programu Ekologie. 
 
 
- Program ODPADY. V programu odpady požadavek na dotaci odpovídá 65 500 Kč, přičemž 
k rozdělení je určeno 200 000 Kč. Tudíž i po rozdělení plné částky všem žadatelům v rámci 
programu Odpady zbyde v programu 134 500 Kč. 
 
- Členové správní rady se shodli, že tento program bude schválen jako celek. Projekty jsou 
prospěšné a smysluplné, vhodné k podpoře.  
 
V tabulce č. 5 je navrženo poskytnutí dotací 2 projektům v programu Odpady.  
 

1. EKOFOND / 1.2 Program Veřejná zeleň

2016

Kč % Kč %

5

Sdružení vlastníků bytů, Purkyňova 

587-589, zapsaný spolek
Revitalizace okolí bytového domu 50 000 10 000 20,00 38,00 10 000 20,00

8 Stanislav Šťastný

Sanace - zdravotní, bezpečnostní a 

formovací řez dřevin v prostorách 
99 120 79 296 80,00 59,50 79 296 80,00

10

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Horní Hanychov
Zelený Hanychov 77 513 69 953 90,25 54,00 69 953 90,25

13
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Veřejný park OS D.R.A.K. 88 000 70 000 79,55 39,00 70 000 79,55

17

Zoologická zahrada Liberec, 

příspěvková organizace

Revitalizace zahrady Lidových Sadů I. 

etapa
121 000 96 000 79,34 79,00 96 000 79,34

18
Bc. Et. Bc. Jakub Hříbal Park mladých VOČA 185 000 120 000 64,86 35,50 120 000 64,86

21

Základní škola Liberec, Kaplického 384, 

přísp.organizace
Výsadba okrasných keřů 3 030 3 030 100,00 86,00 3 030 100,00

Celkem: 623 663 448 279 ----- -------- 448 279 -----

Bodové 

hodnocení  

(průměr)

Navržená výše dotace
Žadatel                                                                          

(IČ nebo datum narození)
Poř. č.

Hodnotící formulář - tabulka č. 3 podpořených projektů v programu Veřejná zeleň

Požadovaná výše 

dotace
Název projektu

Celkové 

uznatelné 

výdaje 

projektu

1. EKOFOND / 1.2 Program Veřejná zeleň

2016

Kč % Kč %

16
Dvoreczech Zelený Dvoreczech 57 500 52 000 90,43 59,50 0 0

20
Krajina a zahrada, z.s.

Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na 

sídlišti Kunratická v Liberci (II. etapa)
25 550 25 550 100,00 74,00 0 0,00

Celkem: 83 050 77 550 ----- -------- 0 -----

Bodové 

hodnocení  

(průměr)

Navržená výše dotace
Žadatel                                                                          

(IČ nebo datum narození)
Poř. č.

Hodnotící formulář - tabulka č. 4 nepodpořených projektů v programu Veřejná zeleň

Požadovaná výše 

dotace
Název projektu

Celkové 

uznatelné 

výdaje 

projektu
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Tabulka č. 6 navrhuje nepřidělení dotace 0 projektům v programu Odpady. 
  

 
 
Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO 6 přítomných členů, PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 
0 členů. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 

 
Bod č. 3 
Projednání nedostatků a upozornění v průběhu přijímání žádostí o dotaci v rámci 
dílčího fondu – Ekofondu 
 
Náměty a připomínky k dotačnímu fondu a způsobu podávání žádostí, které vyplynuly z při-
pomínek samotných žadatelů:  
Nedostatky:  

• nelze do polí žádosti kopírovat předpřipravené texty a formulace, pole nedrží žádné 
formátování, vkládané texty nad 1000 znaků jsou jednak velmi nepřehledné, jednak 
obvykle nešly ani na několik pokusů vložit 

• rozhraní e-portálu není přístupné ze všech dostupných prohlížečů – např. Firefox 
• nejasnost a duplicita úvodních kolonek – např. zastupování a podílnictví v právnic-

kých osobách 
• jednotkové nastavení položek rozpočtu, položky nesčítají, neoddělují se řády (tisíce 

apod.) 
• v kolonkách se musí kontrolovat, zda text nezačíná a nekončí na mezerou, háčkem 

apod., jinak nelze uložit. Musí se kontrolovat max. počet znaků – jinak hlásí chybu a 
nelze uložit 

 
 

Nutno upravit: 
• snížit množství kolonek – celkově zavést jednodušší podobu žádosti. 

1. EKOFOND /  1.3 Program Odpady

2016

Kč % Kč %

12
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Komunitní kompostování v D.R.A.K. 41 500 32 500 78,31 75,50 32 500 75,50

14

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Horní Hanychov
Za čistý Hanychov 42 280 33 000 78,05 72,00 33 000 78,05

Celkem: 83 780 65 500 ----- -------- 65 500 -----

Bodové 

hodnocení 

(průměr)

Navržená výše dotace
Žadatel                                                                          

(IČ nebo da tum na rození)
Poř. č.

Hodnotící formulář - tabulka č. 5 podpořených projektů v programu Odpady

Požadovaná výše 

dotace
Název projektu

Celkové 

uznatelné 

výdaje 

projektu

1. EKOFOND /  1.3 Program Odpady

2016

Kč % Kč %

všechny projekty získaly podporu

Celkem: 0 0 ----- -------- 0 -----

Bodové 

hodnocení 

hodnotitel

ů (průměr)

Navržená  výše dotace
Žadatel                                                                          

(IČ nebo datum narození)
Poř. č.

Hodnotící formulář - tabulka č 6 nepodpořených projektů v programu Odpady

Požadovaná  výše 

dotace
Název projektu

Celkové 

uznatelné 

výda je 

projektu
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• zrušit dělení na přínosy, cíle, aktivity, výstupy projektu. Jde v podstatě o to samé, pouze 
jinými slovy popsané. Jde o zbytečnou administrativní zátěž žadatelů. Zejména s ohle-
dem maximální výši požadované dotace. Formulář je strukturou nastaven na mnohem 
větší částky, než je prostředí Ekofondu. 

• zavést pouze popis projektu + konkrétní výstupy projektu. 
• nejednoznačné a zavádějící znění Způsobu a místa podání žádosti: „Prostřednictvím 

portálového podání na webových stránkách SML, které bude ověřeno pomocí datové 
schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo doručením vytištěné a žadatelem po-
depsané žádosti buď poštou na adresu nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo 
osobně na podatelnu MML“ 

• Opravit na: Způsob a místo podání žádosti: 
- žádost lze v prostředí portálu iPoint umístěného na webových stránkách SML podat 
třemi různými způsoby:  
a) Přes tlačítko „Portálové podání“ – platí jen pro ty žadatele, kteří mají datovou 
schránku; tímto odesláním je ověřena totožnost žadatele v Informačním systému 
datových schránek a žádost je včetně všech přiložených příloh automaticky doručena 
na podatelnu SML 
b) Přes tlačítko „Odeslat e-mailem“ a následné podání žádosti buď: 
b 1) v listinné podobě přes podatelnu nebo poštou s fyzickým podpisem, a to do 
termínu pro podávání žádostí (je vyžadováno pouze doručení podepsané žádosti 
bez příloh) – platí pro osoby, které nemají zřízen zaručený elektronický podpis, 
b 2) e-mailem se zaručeným podpisem (při portálovém podání prostřednictvím emai-
lové 
schránky bude žádost vč. příloh zaslána jak na adresu 
posta@magistrat.liberec.cz, tak na e-mail žadatele, který obdržený e-mail 
s žádostí a přílohami opatří elektronickým podpisem a přepošle na adresu 
posta@magistrat.liberec.cz), a to do termínu pro podávání žádostí. 
 

 
Hlasování proběhlo s výsledkem: PRO 6 přítomných členů, PROTI – 0 členů, ZDRŽEL SE – 
0 členů. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 
 
Bod č. 4 
Různé 
- Předseda SREF navrhnul další Vyhlášení programu Ekologie, Veřejná zeleň, Odpady, jelikož 
po rozdělení dotací v bodě 2 zbylo v programech ještě 386 221 Kč; konkrétně jde o zbytek 
z programů veřejná zeleň a odpady.  
 
- Dále je na účtu Ekofondu evidován zůstatek ve výši 254.936,53. Tyto prostředky však musí 
být zapojeny do rozpočtu SML formou rozpočtového opatření.  
 
- Po sečtení obou částek je možné rozdělit ještě 641 157,53 Kč.  
 
- Správní rada se usnesla, že k bude přistoupeno k II. kolu vyhlášení programů Ekologie, Ve-
řejná zeleň a Odpady 
 
- Členové SREF se shodli, že bude mezi programy Ekologie, Veřejná zeleň a odpady rozdě-
leno 600.000 Kč. 
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Pro program Ekologie navrhuje správní rady vyčlenit 300 000 Kč. 
Pro program Veřejná zeleň 250 000 Kč. 
Pro program Odpady 50 000 Kč. 
 
 
Při vyhlášení nového programu se musí dále určit:  
lhůty pro podání žádostí: nebylo dáno doporučení, závisí na gesčním náměstkovi, RM a ZM 
počet žádostí od žadatele:  2 
max. výše dotace v programu Ekologie 50 000Kč. 
max. výše dotace v programu Veřejná zeleň 75 000Kč. 
max. výše dotace v programu Odpady 25 000Kč. 
min. výše dotace pro všechny projekty 0 Kč. 
max. podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu pro program Odpady: 80 % 
max. podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu pro program Veřejná zeleň 80 
%, pokud bude projet realizován na pozemcích v majetku města nebo jeho příspěvkových or-
ganizacích 100 %  
max. podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu pro program Odpady: 80 % 
 
Min. výše spolufinancování ze strany žadatele (v % z celkových uznatelných výdajů) pro pro-
gram Ekologie: 20 % 
Min. výše spolufinancování ze strany žadatele (v % z celkových uznatelných výdajů) pro pro-
gram Veřejná zeleň 20%, pokud projekt realizován na pozemcích v majetku města nebo jeho 
příspěvkových organizacích 0 % 
Min. výše spolufinancování ze strany žadatele (v % z celkových uznatelných výdajů) pro pro-
gram Odpady 20 % 
 
U programů Veřejná zeleň a Ekologie: Všechny projekty musí mít jako povinnou přílohu sou-
hlas majitele pozemku, na němž bude projekt realizován. Projekty realizované na pozemcích 
SML musí být předjednány se SML a k žádosti o poskytnutí dotace musí být přiložena kopie 
souhlasu Odboru ekologie a veřejného prostoru se záměrem realizace projektu, případně musí 
být doložen i souhlas městských lesů Liberec, p.o.. Souhlas musí být z administrativních dů-
vodů dojednán v době určené pro konzultace žádostí o poskytnutí dotace. Pokud bude projekt 
realizován na území městské památkové zóny, musí žadatel doložit i příslušné Rozhodnutí vý-
konného orgánu památkové péče (oddělení památkové péče MML) k danému záměru nebo 
akci. 
 
 
Bod č. 5 
Diskuze 
 
Bod č. 6 
Na závěr poděkoval předseda SREF všem přítomným a jednání ukončil. 
 
 
                          
                                                                                
                                                                                                   Mgr. Ondřej Petrovský 
                                                                                           předseda správní rady Ekofondu               
 
Zapsal tajemník Ekofondu Leoš Vašina 
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Příloha č. 6 

Přihlášené projekty o dotaci z Ekofondu SML pro rok 2016 
 

Název projektu: (1) Farmářské pohádky 
Žadatel: Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace 

Celkové výdaje: 10 000 Kč 
Uznatelné výdaje: 10 000 Kč 
Požadovaná dotace   8 000 Kč 
Dotace Ekofondu:   8 000 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie 

Popis projektu: 

Informovanost o stavu a vývoji životního prostředí v zábavné formě pro děti. Moti-
vace ke změnám v jejich chování. Představení Farmářských pohádek. Hlavním cílem 
pohádky je posílit povědomí o ekologickém způsobu života a rozvíjet zodpovědnější 
chování vůči přírodě. Pohádkové příběhy a dobrodružství z farmy spolu s interaktiv-
ními mezihrami. Projekt uzavře výstava výtvarných prací. 

 

Název projektu: (2) Propagační akce na ochranu hmyzožravců v Liberci 
Žadatel: 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH 

Celkové výdaje: 21 600 Kč 
Uznatelné výdaje: 21 600 Kč 
Požadovaná dotace 16 800 Kč 
Dotace Ekofondu: 16 800 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie 

Popis projektu: 

Projekt řeší realizaci a zajištění a) Mezinárodní noci pro netopýry v Panském lomu a 
pak b) ceny do dětské výtvarné soutěže na téma Ježci. 20. ročník Noci pro netopýry 
se uskuteční poslední srpnový pátek v Panském lomu. Akce začíná ve 20:00 a probíhá 
až do 01:00. Ježci: V rámci projektu se bude konat na přelomu října a listopadu před-
náška o péči o ježky v Libereckém muzeu, kde se vyhlásí dětská výtvarná soutěž. 
Dětská díla měsíc v muzeu vystavena a odměněny nejlepší kresby. 

 

Název projektu: (3) 
Zajištění souboru edukativních akcí a činnosti Muzea ČSOP na 
Jizerce 

Žadatel: 35/03 ZO ČSOP Jizerka 

Celkové výdaje: 57 490 Kč 
Uznatelné výdaje: 57 490 Kč 
Požadovaná dotace 42 090 Kč 
Dotace Ekofondu: 42 090 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie 

Popis projektu: 

Seznámení návštěvníků, turistů a příchozích s Jizerskými horami, jejich utváření, pře-
měnách, vlivu člověka, zajímavostech. Pořádání a zajištění akcí pro děti i dospělé - 
Hvězdičková noc – pozorování hvězd s odborným výkladem. Jizerské vlnění – vše o 
chovu ovcí, výroba vlny. Den horalů – tradiční venkovská a horská řemesla s odka-
zem na historii hor. Muzejní noc s pohádkovými bytostmi. Zvýšení ekologického po-
vědomí veřejnosti formou zábavy, rukodělné výroby při tematických dnech. Předání 
znalostí nejmenším a dospělým – „škola hrou.“ Vstup na tematické dny bude zdarma 
- často spolupráce s odbornými organizacemi. Zlepšení zázemí pro návštěvníky.  
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Název projektu: (4) Regulování populací toulavých koček na území města Liberce 
Žadatel: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 

Celkové výdaje: 43 534 Kč 
Uznatelné výdaje: 43 534 Kč 
Požadovaná dotace 33 880 Kč 
Dotace Ekofondu: 33 880 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie 

Popis projektu: 

Cílem projektu je zabránit reprodukci zdivočelých koček a koček "bez domova". 
Podle zákona č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání je regulace populace formou 
kastrací jedinou povolenou metodou snižování počtu těchto zvířat. V rámci projektu 
by byly ošetřeny lokality s větším výskytem zdivočelých koček: ul. Široká Zelené 
údolí, Harcov, Růžodol. V rámci projektu se počítá s ošetřením cca 35 koček a s po-
řízením odchytové techniky - sklopec, síť na manipulaci s divokými kočkami. 

 
Název projektu: (5) Revitalizace okolí bytového domu  
Žadatel: Sdružení vlastníků bytů, Purkyňova 587-589, zapsaný spolek 

Celkové výdaje: 50 000 Kč 
Uznatelné výdaje: 50 000 Kč 
Požadovaná dotace 10 000 Kč 
Dotace Ekofondu: 10 000 Kč 
Zařazení projektu: Program veřejná zeleň 

Popis projektu: 

Prostor vždy byl a je vnímán jako veřejný, od zakoupení pozemků v roce 2007 už do 
prostoru nebyly peníze investovány. Prostor z mnoha důvodů nelze vymezit jako sou-
kromý a oplotit. Dotace od města pomůže změnit přístup vlastníků k pozemku. Cíle 
je vyhradit živým plotem zeleň a prostor pro hraní dětí od parkoviště. Stávající stromy 
budou pokáceny a nahrazeny jinými. Zeleň, substrát a ochranné prvky ke stromům 
budou nakoupeny z dotace. PD bude hrazena z vlastních peněz. 

 

Název projektu: (6) Ekofestival Liberec - Greenfest 2016 
Žadatel: Klub prosperity a tvořivosti, z. s. 

Celkové výdaje: 123 500 Kč 
Uznatelné výdaje: 123 500 Kč 
Požadovaná dotace   77 800 Kč 
Dotace Ekofondu:   77 800 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie  

Popis projektu: 

Cílem čtvrtého ročníku Ekofestivalu je ukázat lidem možné způsoby žití v souladu s 
přírodou - zdravý životní styl, ekologická strava a výživa, přírodní prvky ve stavitel-
ství, obnovitelné zdroje, nakládání s odpady, hospodaření s vodou, soběstačnost. 
Osvěta, inspirace, odborné workshopy, semináře, přednášky, kulturní obohacení. Ru-
kodělné dílny, přírodní mýdla, aromaoleje, kovářství, vegetariánské stravování, 
zdravá výživa, osobní rozvoj. Bioošacení, biobavlna. Ekofestival v Liberci se usku-
teční 4. 6. v Lidových sadech. 
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Název projektu: (7) Oprava vyhlídky Martinská st ěna 
Žadatel: Jizersko-ještědský horský spolek 

Celkové výdaje: 71 850 Kč 
Uznatelné výdaje: 71 850 Kč 
Požadovaná dotace 57 200 Kč 
Dotace Ekofondu: 57 200 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie 

Popis projektu: 

Usměrňování pohybu návštěvníků na vyhlídce a v okolí. Seznámení s přírodními za-
jímavostmi prostřednictvím informačního panelu. Zvýšení bezpečnosti návštěvníků 
vyhlídky. Celková úprava vyhlídkového místa. Bude opravena dřevěná podlážka na 
vyhlídkové plošině. Podlážka bude zhotovena z dubového materiálu a opatřena 
ochranným nátěrem. Bude natřen a opraven kovový rošt s traverzami, na kterém je 
dřevěná plošina ukotvena. Bude provedena revize kovového zábradlí, vodorovné tyče 
zábradlí budou z důvodu zvýšení bezpečnosti návštěvníků svařeny. 

 

Název projektu: (8) 
Sanace - zdravotní, bezpečnostní a formovací řez dřevin v pro-
storách EKOParku Liberec 

Žadatel: Stanislav Šťastný 

Celkové výdaje: 99 120 Kč 
Uznatelné výdaje: 99 120 Kč 
Požadovaná dotace 79 296 Kč 
Dotace Ekofondu: 79 296 Kč 
Zařazení projektu: Veřejná zeleň 

Popis projektu: 

EkoPark poblíž centra města je zaměřený na ekologii, ekonomiku, vzdělávání, životní 
prostředí, sport a volno-časové aktivity. Park leží ze 70% ve svahu. Vzhledem ke zvý-
šenému pohybu osob je potřeba zjistit stav stromů a navrhnout opatření s přihlédnutím 
k charakteru prostoru. U stromů bude posuzován zdravotní stav, statická bezpečnost, 
perspektiva jedince. Cílem je zajistit ekologickou stabilitu území. Ošetření stromů ře-
zem, případně pokácením z důvodu zdravotního stavu. Výstupem projektu bude zjiš-
tění aktuálního stavu dřevin. Bude vypracováno zhodnocení dřevin. Práce budou pro-
váděny arboristickou lanovou technikou. 

 

Název projektu: (9) Kastrační program Šance zvířatům, z.s. Liberecko 
Žadatel: Šance zvířatům, z.s. 

Celkové výdaje: 34 000 Kč 
Uznatelné výdaje: 34 000 Kč 
Požadovaná dotace 25 000 Kč 
Dotace Ekofondu: 25 000 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie 
Popis projektu: 
 
 
 
 
 
 

Kastrační program se zaměřuje na přímou pomoc zvířatům na Liberecku. Jedná se 
hlavně o volně žijící kočky, kde dochází k nekontrolovatelnému množení a navyšo-
vání kočičí populace. Volně žijící kočky ve městech žijí v koloniích. Často trpí napa-
dením vnitřních parazitů, kočičí rýmou, hladem a chladem. Je důležité mít tuto pro-
blematiku pod kontrolou a populaci koček redukovat kastracemi. Dále je projekt za-
měřen na pomoc majitelům, zabránění nezodpovědnému množení zvířat. Přínosem 
projektu je regulace populace volně žijících zvířat. 
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Název projektu: (10) Zelený Hanychov 
Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Hanychov 

Celkové výdaje: 77 513 Kč 
Uznatelné výdaje: 77 513 Kč 
Požadovaná dotace 69 953 Kč 
Dotace Ekofondu: 69 953 Kč 
Zařazení projektu: Program veřejná zeleň  

Popis projektu: 

Sportovní hřiště je v majetku SML a pro účely výcviku, pořádání kulturních a spor-
tovních akcí je poskytnuto do užívání místnímu SDH. Obnovení oddychové zóny na 
hřišti, zkulturnění odpočinkového místa, bezpečnost účastníků. Odstranění křovin, 
náletu, založení nového trávníku-zeleně, osazení lavičkami, odvodnění trávníku - vy-
čištění strouhy a obnova trávníkového hřiště-doplnění opotřebovaných míst. Část 
hřiště, která neslouží přímo k provozování sportovní činnosti je řešena jako přírodní 
hlediště. Stářím i vandalismem došlo ke zničení laviček, neudržováním sousedních 
pozemků došlo k rozšíření náletu křovin. 

 

Název projektu: (11) 
Nutnost léčení včel pro zachování jejich příznivého vlivu na pří-
rodu 

Žadatel: Český svaz včelařů z.s., Okresní organizace Liberec 

Celkové výdaje: 80 000 Kč 
Uznatelné výdaje: 80 000 Kč 
Požadovaná dotace 60 000 Kč 
Dotace Ekofondu: 57 030 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie 

Popis projektu: 

Udržení zdravých včelstev pro krajinu. Dlouhodobě je známo, že bez cílevědomého 
léčení by včelstva slábla a hynula. Včelstva jsou plošně napadena roztočem Varoa 
destruktor, a proto je nutné provádět pravidelné léčení u všech včelařů v Liberci i 
Libereckém okrese. Léčení je prováděno jak u členů ČSV, tak i u neorganizovaných 
včelařů. Mírnější zimy vedly k přemnožení parazita Varoa, což značně oslabuje včely. 
Organizovaným léčením se daří postupně snižovat vliv tohoto nebezpečného parazita. 
Ozdravná opatření léčením proti vyskytujícím se nemocem. 

 

Název projektu: (12) Komunitní kompostování v D.R.A.K. 
Žadatel: Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 

Celkové výdaje: 41 500 Kč 
Uznatelné výdaje: 41 500 Kč 
Požadovaná dotace 32 500 Kč 
Dotace Ekofondu: 32 500 Kč 
Zařazení projektu: Program odpady 

Popis projektu: 

Rozvoj komunitního kompostování bioodpadů vzniklých nejen v souvislosti s provo-
zem komunitní zahrady v sídle žadatele, ale i v domácnostech jednotlivých účastníků 
projektu. Kompostovací dvorek v areálu žadatele o velikosti 10 vermikompostérů a 4 
klasických kompostérů o objemu 800l. Pořízení vybavení dvorku - výběr a nákup 
vhodných kompostérů a informace o zahájení činnosti potenciálním zájemcům. Umís-
tění kompostérů a založení kompostu. Provoz dvorku kompostování biologických od-
padů a to za pomoci červů i klasickou formou. 
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Název projektu: (13) Veřejný park OS D.R.A.K. 
Žadatel: Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. 

Celkové výdaje: 88 000 Kč  
Uznatelné výdaje: 88 000 Kč  
Požadovaná dotace 70 000 Kč 
Dotace Ekofondu: 70 000 Kč 
Zařazení projektu: Program veřejná zeleň 

Popis projektu: 

Žadatel plánuje na svých pozemcích p. p. č. 1151/1 a 1005 v k. ú. Liberec vybudování 
veřejně přístupné parkové plochy, která bude přístupná z pozemků ve vlastnictví 
SML. Za tímto účelem hodlá žadatel v roce 2016 připravit projektovou dokumentaci 
a tuto dokumentaci projednat s obyvateli v dané lokalitě (Liberec V). Cílem projektu 
je vytvoření studie veřejně přístupné parkové plochy na pozemcích žadatele a její pro-
jednání s veřejností, jako podklad pro projektovou dokumentaci. Zapracování připo-
mínek veřejnosti do projektu. 

 

Název projektu: (14) Za čistý Hanychov 
Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Hanychov 

Celkové výdaje: 42 280 Kč 
Uznatelné výdaje: 42 280 Kč 
Požadovaná dotace 33 000 Kč 
Dotace Ekofondu: 33 000 Kč 
Zařazení projektu: Program odpady 

Popis projektu: 

Cílem projektu je zajistit likvidaci problematického odpadu z domácností na území 
Horního Hanychova, části Dolního Hanychova a Malého Doubí. V rámci tzv. "jarního 
a podzimního úklidu obce" pořádá spolek sběr kovového šrotu. Jedná se většinou o 
vysloužilé elektrospotřebiče počínaje kávovary, fény, elektrickým nářadím přes 
pračky, ledničky a sporáky, ale i žárovky, baterie apod. Většina obyvatel důchodci, 
kteří nemají vlastní dopravní prostředky a nemohou si tak například sami zajistit od-
voz do sběrného dvora. Svoz odpadu minimálně dvakrát ročně, zajištění bezplatné 
stálé služby o sobotách. Zakoupení plechového skladu, jeho montáž a zajištění skla-
dování odpadu. 

 

Název projektu: (15) 
Motivační publikace pro environmentální výchovu - Žabí pří-
běh 

Žadatel: Centrum Potůček 

Celkové výdaje: 98 688 Kč  
Uznatelné výdaje: 98 688 Kč 
Požadovaná dotace 50 000 Kč 
Dotace Ekofondu: 50 000 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie 

Popis projektu: 

Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice značných 
ztrát obojživelníků v době jejich migrace - formu aktivní účasti při jejich záchraně a 
vydáním publikace s environmentální tematikou. 1 000 kusů publikace. Rozměry, po-
čet stran a materiál jsou navrženy tak, aby odpovídali věku dětí a jejich potřebám. 
Přibližně polovina ze 60 stran budou barevné fotografie oživené ilustracemi. 
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Název projektu: (16) Zelený Dvoreczech 
Žadatel: Dvoreczech 

Celkové výdaje: 57 500 Kč  
Uznatelné výdaje: 57 500 Kč  
Požadovaná dotace 52 000 Kč 
Dotace Ekofondu:          0 Kč 
Zařazení projektu: Program veřejná zeleň 

Popis projektu: 

Pozemky vnitrobloku jsou ve vlastnictví města Liberec, původně nabídnuty k odpro-
deji, ovšem vzhledem k ceně nebylo koupeno. Pak založeno občanské sdružení. Cí-
lem je omezit volné parkování - pomocí živého plotu oddělit prostor pro parkování 
od ostatní zeleně. Prořezem ozdravit a zabezpečit stávající stromy a vysadit nové 
stromy, keře a květiny. Stávající vyježděné plochy zatravnit. Výsadbou nových 
stromů, keřů a květin prostor dvora rozdělit na zóny pro odpočinek a hry. Oživit pro-
stor novou škálou rostlin (jehličnanů, kvetoucích dřevin a květin). 

 

Název projektu: (17) Revitalizace zahrady Lidových Sadů I. etapa 
Žadatel: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 

Celkové výdaje: 121 000 Kč  
Uznatelné výdaje: 121 000 Kč 
Požadovaná dotace  96 000 Kč  
Dotace Ekofondu:  96 000 Kč 
Zařazení projektu: Program veřejná zeleň 

Popis projektu: 

Revitalizace stávajících lipových alejí v okolí petangového hřiště v dolní části za-
hrady.  V roce 2013 byla provedena dendrologická studie, v které byl zhodnocen stav 
dřevin, který je velmi neuspokojivý. Stromy jsou vyžilé a potřebují odborný zásah. 
Počet ošetřených stromů zdravotním řezem - 24 ks; kácení ze zdravotních důvodů, 
nebezpečný strom - 2 ks; frézování pařezů - 2 ks; náhradní výsadba - 2 ks.  

 

Název projektu: (18) Park mladých VOČA 
Žadatel: Jakub Hřímal 

Celkové výdaje: 185 000 Kč  
Uznatelné výdaje: 185 000 Kč  
Požadovaná dotace 120 000 Kč  
Dotace Ekofondu: 120 000 Kč 
Zařazení projektu: Program veřejná zeleň 

Popis projektu: 

Tvorba veřejně přístupné zeleně a participace mladých na ochraně životního prostředí. 
Zapojení veřejnosti do projektu - formou pomoci na veřejných akcích (úklid, dále 
úpravy před hlavní realizací, dokončovací práce, údržba nových prostor). Vznikne 
moderní park v příjemném prostředí v centru (plocha za Galerií v ul. Komenského), 
určený primárně pro neformální setkávání občanů města. Navrhovaná podoba parku 
vychází ze studentské ankety. Projekt zahrnuje umístění venkovního grilu na po-
zemku. V blízkosti grilu bude instalován podlouhlý stůl se sedátky, místo laviček zde 
budou "lenošky“. 
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Název projektu: (19) 
Ze školního pozemku ke školní ekozahradě, aneb postupná ob-
nova na ZŠ Lesní 

Žadatel: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o. 

Celkové výdaje: 45 000 Kč  
Uznatelné výdaje: 45 000 Kč  
Požadovaná dotace 35 000 Kč  
Dotace Ekofondu: 35 000 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie 

Popis projektu: 

Vybudování smyslové stezky z nejrůznějších přírodních materiálů, aby cílové sku-
piny projektu mohli rozpoznávat nejrůznější povrchy. Vybudování Hmyzího hotelu, 
Bylinkové spirály, jezírka s vodní flórou i faunou jako ukázka ekosystému instalace 
krmítek pro zimní přikrmování včetně informací kdy, jak a čím přikrmovat i čím může 
tato činnost ptákům škodit. Pokračování v obnovování školní zahrady tak, aby slou-
žila k výuce, plnění osnov a odpočinku dětí z uzavřených prostor školy. Cílem je vy-
budovat ve středu Liberce fungující ekosystém, ve kterém se mohou žáci bezpečně 
pohybovat, vnímat a pozorovat přírodu a poučit se z ní. 

 

Název projektu: (20) 
Zkvalitn ění plochy veřejné zeleně na sídlišti Kunratická v Li-
berci (II. etapa) 

Žadatel: Krajina a zahrada, z.s. 

Celkové výdaje: 25 550 Kč 
Uznatelné výdaje: 25 550 Kč 
Požadovaná dotace 25 550 Kč 
Dotace Ekofondu:          0 Kč 
Zařazení projektu: Program veřejná zeleň 

Popis projektu: 

Pokračování ve zkvalitnění ploch veřejné zeleně v oblasti sídliště Kunratická pro-
střednictvím managementových úprav na části pozemku p.p.č.1569/1, k.ú. St. Harcov 
a údržba místa v návaznosti na aktivity realizované v loňském roce. Managementová 
opatření - pravidelné sekání 2x ročně – jedno z toho zároveň jako workshop pro zá-
jemce z místní komunity o sekání kosou, odvoz trávy,- výsadba vodních rostlin 10 ks 
– např. kosatec, výsadba cibulovin 100 ks - kontrola, případně dosadba výsadeb, kon-
trola, případně oprava stávajícího mobiliáře.  

 
Název projektu: (21) Výsadba okrasných keřů 
Žadatel: Základní škola Liberec, Kaplického 384, přísp. organizace 

Celkové výdaje: 3 030 Kč 
Uznatelné výdaje: 3 030 Kč 
Požadovaná dotace 3 030 Kč 
Dotace Ekofondu: 3 030 Kč 
Zařazení projektu: Program veřejná zeleň 

Popis projektu: 

Projekt je zaměřen na zkrášlení prostoru u MHD zastávky v Doubí. Jedná se o vý-
sadbu okrasných záhonů, které navazují na předchozí projekty v rámci Ekofondu. V 
rámci projektu budou u žáků rozvíjeny pracovní, občanské a sociální a personální 
kompetence. Žáci by měli získat zkušenosti s výsadbou okrasných kěřů. Cílem je nyní 
další rozšíření a výsadba okrasný keřů u stávajících záhonků. 
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Název projektu: (22) Ekovýchovné akce v Jizerských horách 
Žadatel: Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 

Celkové výdaje: 73 500 Kč  
Uznatelné výdaje: 73 500 Kč 
Požadovaná dotace 58 800 Kč 
Dotace Ekofondu: 58 800 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie 

Popis projektu: 

Rozšíření nabídky programů ekologické výchovy a osvěty pro širokou veřejnost. 
Jedinečnost programů spočívá v tom, že se odehrávají přímo v přírodě. Jedná se o 
akce: Soví noc 2016, Ukliďme Jizerky jaro 2016, Tajemná rašeliniště 2016, Den 
dravců 2016, Ukliďme Jizerky podzim 2016. Poutavé akce mají za cíl nalákat širokou 
veřejnost do srdce Jizerských hor - osady Jizerka a zde je zážitkovou formou seznámit 
s výjimečnými ekologickými hodnotami této oblasti. 

 
Název projektu: (23) Ekologické akce pro veřejnost 2016 
Žadatel: ZO ČSOP Armillaria 

Celkové výdaje: 69 000 Kč 
Uznatelné výdaje: 69 000 Kč  
Požadovaná dotace 54 000 Kč 
Dotace Ekofondu: 54 000 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie 

Popis projektu: 

Osvěta klíčových témat a rozvoj setkávání skupin občanů při různých, ekologicky 
zaměřených příležitostech. Zapojení občanů do témat ekologie, šetrného životního 
stylu, recyklací odpadů, péče o lokality a veřejný prostor, zapojení subjektů i osob do 
MA 21. Příprava a realizace akcí a aktivit pro veřejnost - přednášky, workshopy, hap-
peningy, exkurze, komponované pořady a diskuse - min 10 akcí za celé období pro-
jektu - Den Země, Den parků, Setkávání s přírodou atd. 7 akcí pro veřejnost v terénu, 
3 přednášky pro veřejnost v ekocentru na aktuální témata. 

 
Název projektu: (24) Lesní naučná stezka Harcov: obnova a osvěta 
Žadatel: Čmelák - Společnost přátel přírody 

Celkové výdaje: 113 490 Kč  
Uznatelné výdaje: 113 490 Kč 
Požadovaná dotace   84 400 Kč 
Dotace Ekofondu:   84 400 Kč 
Zařazení projektu: Program ekologie 

Popis projektu: 

Obnovení lesní naučné stezky Harcov. Obnovená stezka bude lépe sloužit k osvětě o 
ochraně přírody a krajiny mezi širokou veřejností a při ekovýchovných programech. 
Dojde k obnovení 11 zastavení lesní naučné stezky Harcov, k realizaci 10 programů 
environmentálního vzdělávání (kombinace MŠ, ZŠ, SŠ) na stezce - nově vysazené 
sazenice v městských lesích (přepokládáme 2 000 sazenic, v závislosti na zájmu a 
možnostech škol).  
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R e k a p i t u l a c e:  
Do uzávěrky lhůty pro podání žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu, tedy do 21. 3. 2016, do 
17.00 hodin bylo řádně přihlášeno 24 projektů. Obdržené projekty obsahovaly všechny ne-
zbytné doklady nutné k přijetí žádosti o dotaci, případně byly v termínu (dle pravidel do tří dnů) 
chybějící podklady dodány. 
 
Tři projekty byly doručeny po termínu, případně nebyly podány požadovaným způsobem – 
elektronicky přes portál iPoint. Podání žádosti po termínu je formální nedostatek, nejsou tedy 
splněny podmínky vyhlášeného programu – lhůty pro podání žádosti. Toto je blíže ošetřeno ve 
Statutu DF, konkrétně v článku 5, odst. 5.10. 
 
Jednalo se o následující žadatele a projekty: 

4. Rada dětí a mládeže LK - Zahrada pro veřejnost 2016, žádost přišla pouze v tištěné 
podobě poštou, nikoliv i přes portál iPoint - nelze hodnotit 

5. ANNOLK - Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje - Péče o 
lokality a zapojování veřejnosti do péče o zelené plochy a veřejný prostor – žádost po-
dána elektronicky v systému iPoint po termínu, chybí tištěná forma žádosti – nelze hod-
notit 

6. Čmelák – Společnost přátel přírody - Pivovarské rybníky, podáno pouze e-mailem na 
adresu tajemníka Ekofondu, navíc bez formuláře žádosti, dodány jen přílohy k žádosti 
a popis projektu, ovšem nikoliv na předepsaném formuláři. Tento postup není možný. 
Nelze hodnotit. 

 
V programu Ekologie je možno rozdělit 600 000 Kč, v programu Veřejná zeleň 700 000 Kč a 
v programu Odpady 200 000 Kč.  
 
Maximální výše dotace v programu Ekologie je 100 000 Kč, v programu Veřejná zeleň 150 000 
Kč a v programu Odpady 50 000 Kč. 
 
Požadavek na dotaci v programu Ekologie odpovídá částce 602 970 Kč – přesah 2 970 Kč. 
Požadavek na dotaci v programu Veřejná zeleň činí 525 829 Kč – zůstatek 174 171 Kč. 
Požadavek na dotaci v programu odpady je 65 500 Kč – zbývá – zůstatek 134 500 Kč. 
Celkový požadavek na dotaci činí 1 194 299 Kč 
 
Z programu Ekologie rozděleno: 600 000 Kč, zůstatek 0 Kč. 
Z programu Veřejná zeleň rozděleno: 448 279 Kč, zůstatek 251 721 Kč. 
Z programu odpady rozděleno: 65 500 Kč, zůstatek 134 500 Kč. 
 
Ekologie – 13 projektů, podpořeno 13 projektů. 
Veřejná zeleň - 9 projektů, nepodpořeny 2 projekty 
Odpady - 2 projekty, podpořeny dva projekty. 
 
O nejvyšší dotaci žádá Bc. et. Bc. Jakub Hříbal – Park mladých VOČA – 120 000 Kč.  
 
Nejmenší dotaci požaduje Základní škola Liberec, Kaplického 384, p. o. na projekt Výsadba 
okrasných keřů – 3 030 Kč. 
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Příloha č. 7 
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Příloha č. 8 
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Příloha č. 9 
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Příloha č. 10 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
Z EKOFONDU  

č. ……………………. 
 
Smluvní strany: 
 
statutární město Liberec 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 
IČ 002 62 978 
zastoupené Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních zastoupené ………………………………………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………………………………………… 
(jako strana poskytující dotaci, dále jen poskytovatel) 

 
a 
 
………………………………… 
datum narození (IČ)  ………………………………… 
bydliště (sídlo)  ………………………………… 
zastoupený/á ………………………………………………… 
číslo bankovního účtu: ………………………………… 
(dále jen příjemce) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), tuto veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z Ekofondu. 

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Liberec č. ………… ze dne 
…………………….  poskytnutí účelové dotace z Ekofondu dle Programu ……. na realizaci projektu specifi-
kovaného v čl. II odst. 2 této smlouvy. 
 
 

II. 
Účel a výše dotace 

 
1. Finanční dotace je poskytnuta účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze 

k účelu vymezenému v této smlouvě. 

2. Dotace je poskytnuta příjemci ve výši ………………….…… Kč (slovy: ……………………………..) za účelem 

realizace projektu ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) dle 

specifikace uvedené v žádosti o dotaci. 

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-

dějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 
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4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně ně-

kterých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční pod-

porou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
5. V případě, že poskytnutí dotace bude zakládat veřejnou podporu, bude smlouva doplněna o násle-

dující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o 
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, 
že dotace poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 Nařízení 
a souhlasí s tím, že údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. 
 

 
III. 

Čerpání dotace 
 
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, nejpozději 

do  ………………………, výhradně však na účel uvedený v čl. II., bod 2. 

2. Příjemce je oprávněn čerpat finanční dotaci, která mu byla na základě této smlouvy poskytnuta, 

v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z Ekofondu. Z poskytnuté dotace nelze hradit následu-

jící výdaje: 

• Dary třetím osobám 

• Výdaje na pořízení alkoholických nápojů 

• Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných nákladů realizovaného projektu 

• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty) 

• Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má právo uplatnit si daň na vstupu 

• Úroky, které dluží žadatel třetí osobě 

• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 

 

3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději v termínu pro předložení závěrečného 

vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu dle čl. V odst. 6 této smlouvy na účet poskyto-

vatele č. 4376902/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol …………………………. (číslo 

smlouvy). 

 

IV. 
Způsob poskytnutí finančních prostředků 

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalen-
dářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
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V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny týkající se realizace projektu, 

identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje 

(např. změny v časovém plánu či termínu projektu, změnu místa konání projektu, zrušení projektu, 

ohrožení realizace projektu, změny jména/názvu příjemce, právní formy, statutárního orgánu, 

osoby odpovědné za realizaci akce, změna sídla/ bydliště, zánik podnikatelského oprávnění, zánik 

příjemce, změna kontaktních údajů – osob, telefonního a emailového spojení), a to nejpozději do 

7 dnů ode dne, kdy se příjemce o změnách dozvěděl.  

2. Připouští-li to povaha projektu, je příjemce povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním 

projektu předat či zaslat bližší informace o konání akce (např. plakát, leták, program) odboru eko-

logie a veřejného prostoru, e-mail: ………………….. a zároveň Městskému informačnímu centru, e-

mail: mic@infolbc.cz.  

3. Připouští-li to povaha projektu, je pořadatel projektu povinen zajistit přístup na akci dvěma osobám 

pověřeným kontrolní činností při čerpání dotace z  fondu. 

4. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují k podpoře-

nému projektu, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Projekt je podpořen Ekofondem.“ 

Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální znění „Manuálu pro označování akcí pod-
pořených fondem Statutárního města Liberec“, který je ke stažení na webové stránce www.libe-
rec.cz.  
 

5. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu s úče-

lem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále odpo-

vídá za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 

zejména zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, a za jejich správné vyúčtování.  

 
6. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli závěrečnou 

zprávu o realizaci projektu a závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. 

 
7. Zprávu o realizaci projektu s podrobným popisem uskutečněných aktivit, způsobem propagace 

poskytovatele dotace a vyúčtování dotace zašle příjemce dotace poskytovateli prostřednictvím 

elektronického formuláře dostupného na webových stránkách a ve stejné lhůtě doručí oba 

dokumenty v tištěné podobě s podpisem odpovědné osoby správci programů Fondu - odboru 

ekologie a veřejného prostoru. 

 
8. Pro řádné vyúčtování dotace je příjemce povinen doložit přehled o čerpání a použití poskytnuté 

dotace, o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na projekt a případně o vrácení nepouži-

tých finančních prostředků zpět poskytovateli. Přehled se musí vztahovat k dotovanému projektu 

a musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu. V případě po-

chybností si poskytovatel může kopie dokladů zanesených do vyúčtování dotace vyžádat. Vyúčto-

vání dotace musí být podepsáno osobou zodpovědnou za projekt (statutární zástupce organizace, 
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zmocněná osoba apod.) a další osobou působící v organizaci (např. účetní). Je-li žadatelem fyzická 

osoba, tak pouze touto osobou.  

 
9. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen tyto nedo-

statky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
 

VI. Kontrola a sankce  
 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem o rozpočtových pravidlech kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých 

byla dotace poskytnuta. 

 
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku, 

zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účet-

ních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem poskytnutí dotace. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu čerpání dotace, tak i po 

dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany poskytovatele. 

 
4. Příjemce bere na vědomí, že každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků po-

skytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pravi-

dlech. 

 
5. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, 

a to výši dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 

 
6. Za porušení dále uvedených méně závažných podmínek je příjemce povinen provést nižší odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu SML, a to takto: 

 
a) při porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1 až 5 této smlouvy, odvod za porušení roz-

počtové kázně činí 2-20% z  poskytnuté dotace; 

b) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

realizaci projektu maximálně o 30 dnů činí odvod 2-20% z poskytnuté dotace (minimálně však 

2.000 Kč); 

c) při překročení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování dotace nebo závěrečné zprávy o 

realizaci projektu o více jak 30 dnů činí odvod 100% z poskytnuté dotace. 

 
7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, 
povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do 
výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpoč-
tové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 
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VII. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příjemce i poskytovatel obdrží po jed-

nom stejnopisu. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 

  
2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního 

města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 

smlouvě. 

 
3. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy u příjemce k přeměně nebo zrušení s likvidací, je 

příjemce povinen vrátit poskytovateli poměrnou část nevyčerpané dotace nejpozději 10 dní před 

tím, než dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací. To platí pro příjemce právnické 

osoby podle ust. § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech.    

 
4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

právních předpisů: O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo 

města Liberec usnesením č. ………. ze dne ………………. 

 
 
V Liberci dne:                                                        V Liberci dne: 
 
Za poskytovatele Za příjemce 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 


