
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: 25. 6. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2015 
 
Předkládaný materiál doporučuje ZM Liberce ke schválení návrh správní rady Eko-
fondu SML na přidělení dotací z Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 2015.  
 

 

 

Zpracoval: Leoš Vašina, tajemník Ekofondu SML  

odbor, oddělení: odbor ekologie a veřejného prostoru 

telefon: 485 243 458 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. arch. Petra Farářová Veselá, vedoucí odboru ekologie a 
veřejného prostoru 

Projednáno: na 12. schůzi Rady města Liberce dne 16. 6. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

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

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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VARIANTU A – NÁVRH HODNOTITELŮ 

1. poskytnutí dotací dle „Návrhu hodnotitelů Ekofondu SML na přidělení dotací z Eko-
fondu SML v rámci výzvy na rok 2015“ v celkové výši 794.300,- Kč; a to žadatelům 
jmenovitě uvedeným v příloze č. 2 

2. znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu SML dle přílo-
hy č. 9 

3. uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Ekofondu SML se žadateli 
uvedenými v příloze č. 2 podle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace. 

4. neposkytnutí dotací dle „Návrhu hodnotitelů Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 
2015“ žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 3 

VARIANTU B – UPRAVENÝ NÁVRH SPRÁVNÍ RADY 

5. poskytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Ekofondu SML na přidělení dotací z Eko-
fondu SML v rámci výzvy na rok 2015“ v celkové výši 764.252,50 Kč; a to žadatelům 
jmenovitě uvedeným v příloze č. 4 

6. znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu SML dle přílo-
hy č. 9 

7. uzavření  veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Ekofondu SML se žadateli 
uvedenými v příloze č. 4 podle schválené vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace  

8. neposkytnutí dotací dle „Návrhu správní rady Ekofonfu SML v rámci výzvy na rok 
2015“ žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 5 

 

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 SML a pro-

placení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi statutárním městem 
Liberec a žadateli. 

T: 09/2015 
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Důvodová zpráva 

Předkládaný materiál doporučuje ZM Liberce ke schválení návrh správní rady Ekofondu 
SML na přidělení dotací z Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 2015.  

Ekofond statutárního města Liberce byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec          
č. 30/00 ze dne 28. 3. 2000 jako trvalý účelový fond Statutárního města Liberec dle zákona    
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 84, odst. 2, písmeno c). Hospoda-
ření 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 22. 5. 2015 bylo přihlášeno 33 
projektů. Všechny byly podány řádně a se všemi náležitostmi nutnými pro přijetí. Celkové 
náklady na všech 33 projektů činí 3.722.639,77 Kč a výše požadované dotace dosahuje částky 
2.377.834,50 Kč.  Na základě usnesení č. 10/2015 z 1. zasedání ZM konaného dne 29. 1. 
2015 „Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2015 a návrh 
plánu hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2015“ a dále na základě usnese-
ní č. 267/2015 ze 7. schůze RM konané dne 7. 4. 2015 „Schválení výzvy k předkládání žádos-
tí o poskytnutí dotací z Ekofondu SML v roce 2015“ bylo možné mezi jednotlivé žadatele 
z Ekofondu rozdělit částku 800.000,00 Kč. 

Správní rada Ekofondu na svém jednání dne 9. června 2015 posuzovala jednotlivě každou ze 
33 žádostí, a to v souladu s planými Pravidly pro přidělování dotací z Ekofondu SML.  
 
Správní rada má dle schválených Pravidel pro přidělování dotací při svém rozhodování vy-
cházet z bodového ohodnocení jednotlivých projektů, tak jak je ohodnotili jmenovaní hodno-
titelé. 
 
Správní rada však měla jiné závěry v hodnocení projektů než jmenovaní hodnotitelé, a proto 
je tento materiál do ZM připraven s variantním řešením, které projekty podpořit a které niko-
liv. 
 

• žádosti, kterým byla navržena dotace:  

15 žádostem byla navržena dotace v konkrétní výši   viz tabulka „A“ 

 
• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 

18 žádostem nebyla navržena žádná dotace                          viz tabulka „B“           
 
Z celkového počtu 33 projektů tak bylo podpořeno 15 žádostí, přičemž na jejich realizaci bylo 
na základě bodového ohodnocení hodnotitelů rozděleno 794.000,00 Kč. 

Správní rada Ekofondu na svém zasedání provedla svým usnesením změny v původním roz-
dělení dotací, které bylo určeno hodnotiteli, a rozhodli se konečnou tabulku upravit. Výsled-
kem je následující návrh: 

• žádosti, kterým byla navržena dotace:  

16 žádostem byla navržena dotace v konkrétní výši   viz tabulka „C“ 
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• žádosti, kterým nebyla navržena dotace: 

17 žádostem nebyla navržena žádná dotace                          viz tabulka „D“          
 
Seznam podpořených projektů dle „Návrhu správní rady Ekofondu SML na přidělení dotací z 
Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 2015“ je přílohou č. 2 této důvodové zprávy. Tabulka 
nepodpořených projektů dle „Návrhu správní rady Ekofonfu SML v rámci výzvy na rok 
2015“ je přílohou č. 3 této důvodové zprávy. 

Na základě statutu Ekofondu, článku V, bodu 1 doporučuje Správní rada Ekofondu SML 
„Návrh správní rady Ekofondu SML na přidělení dotací z Ekofondu SML v rámci výzvy na 
rok 2015“ k odsouhlasení radě města a ke schválení zastupitelstvu města. 

Zápis z jednání Správní rady Ekofondu, konané dne 5. 6. 2014 je přílohou č. 1 této důvodové 
zprávy, včetně prezenční listiny z jednání správní rady. Součástí materiálu dále je seznam 
přihlášených projektů a jejich stručný popis (příloha č. 4). 

Materiál již byl odsouhlasen na 12. schůzi Rady města Liberce dne 16. 6. 2015. 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek. 
 
Doporučení odboru EP:  

V souvislosti s uskutečněnou správní radou Ekofondu a odsouhlasením „Návrhu správní rady 
Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2015“ na 12. schůzi Rady města Liberce 
dne 16. 6. 2015 doporučuje odbor ekologie a veřejného prostoru Zastupitelstvu města Liberce 
odsouhlasit „Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2015“. 

 

 

Přílohy 

č. 1 – Zápis z jednání správní rady Ekofondu SML ze dne 9. června 2015 
č. 2 – Tabulka „A“ -  poskytnutí dotací – návrh hodnotitelů dle obdržených bodů – podpořené 
projekty  
č. 3 – Tabulka „B“ – neposkytnutí dotace – návrh hodnotitelů dle obdržených bodů – nepod-
pořené projekty 
č. 4 – Tabulka „C“ s návrhem správní rady Ekofondu na rozdělení dotací  - podpořené projek-
ty 
č. 5 – Tabulka „D“ s návrhem správní rady Ekofondu na rozdělení dotací  - nepodpořené pro-
jekty 
č. 6 – Výzva na předkládání dotací z Ekofondu pro rok 2015 
č. 7 – Pravidla pro přidělení dotací z Ekofondu SML 
č. 8 – Statut Ekofondu 
č. 9 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
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Příloha č. 1 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  SPRÁVNÍ RADY EKOFONDU ZE DNE  

9. června 2015 

Budova: Liebiegova vila, Jablonecká ul., tzv. Síň bájí 
 
Přítomni: viz prezenční listina (je součástí zápisu) 
Jednání zahájil předseda Správní rady Ekofondu (dále jen SREF) Mgr. Ondřej Petrovský, 
který přítomné seznámil s plánem programu jednání.  
 
Program:  
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Projednání závěrečné zprávy o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 2014 v rámci I. a II. 

kola výzvy na předkládání žádostí o dotaci 
3. Projednání jednotlivých žádostí – projektů.  
4. Sestavení seznamu úspěšných a neúspěšných žadatelů jako doporučení SREF k násled-

nému odsouhlasení v RM Liberce a ke schválení v ZM Liberce 
5. Diskuze 
6. Závěr 

 

Bod č. 2 

Projednání závěrečné zprávy o vyúčtování projektů Ekofondu za rok 2014 

Předseda SREF Mgr. Ondřej Petrovský a tajemník SREF Leoš Vašina seznámili přítomné 
členy SREF s vyúčtováním jednotlivých projektů Ekofondu a byla provedena kontrola jednot-
livých projektů. V roce 2014 (I. kolo) bylo možné z Ekofondu rozdělit: 500. 000,00 Kč. 

2.1 

Do uzávěrky I. kola výzvy na předkládání žádostí, tedy do středy 31. března 2014 do 12:00 
hod., bylo přihlášeno celkem 10 projektů. Všechny byly podány řádně a se všemi náležitostmi 
nutnými pro přijetí.  

Po jednotlivém zhodnocení každého projektu členy Správní rady Ekofondu (SREF) byla roz-
dělena celková částka 315.942,00 Kč devíti řádně přihlášeným projektům. Dodatečně byl ješ-
tě vyřazen projekt žadatele ZOO Liberec, jelikož byl žadatel veden na černé listině žadatelů o 
dotaci.  

Zbývající suma 184.058,00 Kč byla následně určena k rozdělení žadatelům v mimořádném 
druhém kole výzvy na předkládání žádostí o dotace z Ekofondu. Uzávěrka II. kola žádostí 
byla stanovena na 2. 6. 2014 do 14:00 hod. 

U projektu č. 8, žadatele Český svaz včelařů, ZO Vratislavice nad Nisou, kde nebyla v plné 
výši vyčerpána účelově podpořená položka. Rozdíl mezi skutečnými a vykázanými náklady 
(450 Kč) byl po výzvě vrácen na samostatný účet Ekofondu SML. 
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Vrácení výše uvedených finančních prostředků (450,00 Kč) bylo ověřeno na odboru ekono-
miky a majetku. Tato částka bude moci být využita na přihlášené projekty v aktuálním roce 
2015. Po odečtení vratek byla v roce 2014 v prvním kole výzvy na předkládání žádostí pro 
potřebu realizace celkem 8 projektů rozdělena částka ve výši 289.492,00 Kč. 

2.2 

Do uzávěrky II. kola výzvy na předkládání žádostí, tedy do 2. 6. 2014 do 14:00 hod., bylo 
přihlášeno celkem 8 projektů. Všechny byly podány řádně a se všemi náležitostmi nutnými 
pro přijetí. Ve II. kole bylo možné z Ekofondu SML rozdělit: 180.000,00 Kč 

Po jednotlivém zhodnocení každého projektu členy Správní rady Ekofondu byla rozdělena 
celková částka 147.100,00 Kč sedmi řádně přihlášeným projektům.  

Jeden projekt žadatele Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, p. o. podpo-
řen nebyl. Svým charakterem totiž neodpovídal účelu Ekofondu SML vymezeném v jeho sta-
tutu. 

U projektu č. 5, žadatele SRPDŠ při Základní škole Liberec, Lesní 14, nebyla v plné výši vy-
čerpána účelově podpořená položka. Rozdíl mezi skutečnými a vykázanými náklady (2.880 
Kč) byl po výzvě vrácen na samostatný účet Ekofondu SML.  

Vrácení výše uvedených finančních prostředků (2.880,00 Kč) bylo ověřeno na odboru eko-
nomiky a majetku. Tato částka bude moci být využita na přihlášené projekty v aktuálním roce 
2015. Po odečtení vratky byla v roce 2014 v druhém kole výzvy na předkládání žádostí pro 
potřebu realizace celkem 7 projektů rozdělena částka ve výši 144.220,00 Kč. 

K jednotlivým předloženým vyúčtováním nemá SREF připomínek. Závěrečnou zprávu o vy-
účtování projektů z Ekofondu v roce 2014 správní rada jednomyslně odsouhlasila.  

Bod č. 3 

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ŽÁDOSTÍ, PROJEKTŮ DLE VÝZVY 2015 

Výzva na předkládání žádostí o dotaci v roce 2015 byla vyhlášena pro následující oblasti: 

- ekologická výchova a osvěta 
- ochrana přírody a krajiny 
- údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě – prioritní oblast podpory 
- péče o vodní toky a zdroje  
- obnovitelné zdroje energie - neziskové projekty a studie 
- předcházení, třídění, využívání a odstraňování odpadů 
- péče o zvířata v nouzi 
 
Do uzávěrky výzvy o poskytnutí dotací z Ekofondu SML dne 22. 5. 2015 bylo přihlášeno 33 
projektů. Všechny byly podány řádně a se všemi náležitostmi nutnými pro přijetí. Celkové 
náklady na všech 33 projektů činí 3.722.639,77 Kč a výše požadované dotace dosahuje částky 
2.377.834,50 Kč.   
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Předseda SREF Mgr. Ondřej Petrovský seznámil všechny členy SREF s jednotlivými projek-
ty. Při hodnocení jednotlivých žádostí se členové SREF zaměřili zejména na celkové parame-
try projektů, jejich účelovost, soulad se statutem a posláním Ekofondu, případnou shodu 
s prioritní oblastí podpory pro rok 2015 a také na skladbu rozpočtu s důrazem na nacenění 
jednotlivých položek.  

Správní rada má dle schválených Pravidel pro přidělování dotací při svém rozhodování vy-
cházet z bodového ohodnocení jednotlivých projektů, tak jak je ohodnotili jmenovaní hodno-
titelé. V materiálu se doslovně píše: „Komise či správní rada nemůže změnit hodnocení pro-
jektů. Může ale v odůvodněných a mimořádných případech navrhnout a písemně zdůvodnit 
výjimečný projekt mimo bodové pořadí, včetně uvedení jména, kdo změnu navrhl. O akcepto-
vání této výjimky rozhodne zastupitelstvo v odděleném hlasování.“ 

Předseda správní rady tedy vyzval přítomné, aby postupně sdělili své výhrady k výsledkům 
hodnocení, ať případně některý projekt navrhnou k podpoře, jiný naopak navrhnou vyřadit. 
Na základě připomínek pak bude případně sestaven nový seznam projektů určených 
k podpoře či nepodpoře. Pokud bude mít správní rada jiné závěry k hodnocení než jmenovaní 
hodnotitelé, bude připraven materiál do RM a ZM Liberce s variantním řešením, které projek-
ty nakonec podpořit a které nikoliv. 

- Paní Can - Löfflerová navrhla nepodpořit projekt č. 9 žadatele Zahrádka Liberec, jeli-
kož projekt je finančně nadsazený a navíc se prostor dá pouze problematicky zabezpe-
čit. Dále nepodporuje projekt č. 6 žadatele Stanislava Šťastného, jelikož se žadatel vy-
jádřil, že se v Ekoparku bude vybírat vstupné, projekt je navíc mimo finanční možnos-
ti Ekofondu. Podporu nezískal ani projekt č. 17 Dvoreczech, jelikož majitelé okolních 
bytových jednotek měli v minulosti možnost vnitroblok koupit, ovšem odmítli. 

- Mgr. Krčmář nepodporuje projekt č. 9 Zahrádka Liberec a 17 Dvoreczech ze stejných 
důvodů jako paní Can – Löfflerová. Nepodporuje ani projekt č. 15 žadatele Lidi pro 
Liberec, jelikož zde nejsou vyjasněné majetkové poměry, projekt má být realizován i 
na pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje. Mělo by se počkat až na směnu pozem-
ků. Projekt tedy navrhuje realizovat, až bude dotčený pozemek převeden do vlastnictví 
města Liberce. Prostor je navíc k úpravě na parkovou plochu nevhodný, maximálně 
upravit na zatravněný lesík, bez mobiliáře. Dále navrhuje vyřadit projekt č. 11 žadatele 
Recyklohraní, o.p.s., protože jeho obsah se částečně překrývá s projektem č. 13 žada-
tele ZO ČSOP Armillaria. Navrhuje tedy spíše podpořit regionálního žadatele dlouho-
době působícího v oblasti prevence a ekologické výchovy, tedy projekt č. 13 na úkor 
projektu č. 11. 

- Pan Zaplatílek navrhuje vyřadit projekty 18, 19, 20, 21, žadatele Alexandr Kendík – 
Junior a Podzimní LB protože se jedná o projekty, které se opakují, a jedná se o finan-
cování seče trávy a kácení stromů, tedy nejedná se o projekt s ekologickým přínosem. 
Dále nepodporuje projekt č. 6 žadatele Stanislava Šťastného, jelikož výše požadované 
dotace neúměrně zatěžuje rozpočet Ekofondu.  

 



 8

- Pan Bradáč navrhnul vyřadit projekt č. 15 žadatele Lidi pro Liberec, protože nejsou 
vyjasněny majetkové poměry. Dále nesouhlasí s podporou projektu č. 6 žadatele Sta-
nislava Šťastného. 

- Paní Klikarová navrhla nepodpořit projekt č. 26 žadatele Čmelák – Společnost přátel 
přírody, souhlasí tedy s výsledkem jmenovaných hodnotitelů. Jedná o střet zájmů p. 
Korytáře. 

- Pan Šír navrhnul nepodpořit projekt č. 17 Dvoreczech a projekt č. 6 žadatele Stanisla-
va Šťastného. 

- Ing. Fialová nepodporuje projekt č. 1 žadatele Klub prosperity a tvořivosti, jelikož na 
festivalu Greenfest Liberec 2015, tedy předmětu žádosti o dotaci, bylo vybíráno 
vstupné. 

- Mgr. Cvrček upozornil na projekt č. 32 žadatele Pionýr, z.s., jelikož jeho projekt má 
být realizován na pozemku organizace, která je v současné době vedena na Černé lis-
tině fondů města Liberce. 

Dále byly diskutovány projekty, které členové správní rady naopak navrhují k podpoře, na 
rozdíl od výsledků hodnotitelů 

- Mgr. Krčmář podporuje projekt č. 26 žadatele Čmelák – Společnost přátel přírody, je-
likož obdobné projekty žadatel připravuje a realizuje dlouhodobě a jedná se o kvalitní 
a profesionální činnosti. 

- pan Šír navrhuje podpořit projekt č. 16 žadatele MŠ Motýlek, Broumovská, a projekt 
č. 30 žadatele ZŠ a ZUŠ Jabloňová. 

- pan Zaplatílek podporuje projekt č. 26 žadatele Čmelák – Společnost přátel přírody, 
jedná se kvalitní záměr s pozitivním dopadem. 

- pan Bradáč navrhnul podpořit projekt č. 33 ZŠ Malínek, jedná se projekt s pozitivním 
dopadem pro nejmenší děti a mládež.  

- Mgr. Cvrček navrhuje podpořit projekt č. 29 žadatele MŠ Klubíčko, Jugoslávská ul., a 
projekt č. 33 žadatele MŠ Malínek, Kaplického ul., jelikož se jedná o projekty 
s pozitivním dopadem pro děti a budujícím v nich vztah k přírodě.  

      - Ing. Fialová podporuje projekt č. 26 žadatele Čmelák, jelikož přínosy projektů   
      žadatele jsou velmi pozitivní. 
 
Následně proběhlo hlasování, kdy se správní rada usnesla na svém konečném návrhu - se-
znamu k podpoře konkrétních projektů. Správní rada se usnesla, že na rozdíl od hodnotitelů 
vyřadí projekty:   

- č. 11, Recyklace hrou – výjezdní program pro školy, žadatel Recyklohraní, o.p.s. 
- č. 15, Revitalizace Sherwoodského lesíku, žadatel Lidi pro Liberec, o. s. 

 
Správní rada se dále usnesla, že naopak podpoří následující projekty žadatelů: 
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- č. 26, Obnova zanedbaných nebo nevyužívaných pozemků ve vlastnictví města Liber-
ce, žadatel Čmelák – Společnost přátel přírody, zde však dojde ke snížení finanční 
podpory o 110.000 Kč (položka v souvislosti s okolím „Pivovarských rybníků) 

- č. 29, Vrbové hrátky, žadatel MŠ Klubíčko, Liberec, Jugoslávská ul. 

- č. 33, Zeleň pro děti, žadatel MŠ Malínek, Liberec, Kaplického ul. 

Na základě usnesení správní rady bude RM a ZM předložen k odsouhlasení a ke schválení 
materiál s variantami podpory projektů.   

Sestavení tabulek se seznamem úspěšných a neúspěšných žadatelů bude tedy vycházet 
z bodového ohodnocení projektů, které bylo přiděleno projektům jmenovanými hodnotiteli na 
základě kritérií pro hodnocení žádostí (příloha pravidel pro poskytování dotací).  

Druhý seznam pak bude vycházet ze změn, na kterých se usnesla správní rady Ekofondu na 
svém zasedání dne 9. 6. 2015. 

Tabulky jsou označeny jako:  

- Tabulka „A“ - Výsledné pořadí projektů dle obdržených bodů od hodnotitelů – podpo-
řené projekty 

- Tabulka „B“ - Výsledné pořadí projektů dle obdržených bodů od hodnotitelů – nepod-
pořené projekty 

- Tabulka „C“ - Výsledné pořadí projektů dle správní rady - podpořené projekty 

- Tabulka „D“ - Výsledné pořadí projektů dle správní rady – nepodpořené projekty 
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Tabulka A  

 
Tabulka B 

 

Pořadí 
Projekt 

č. 
Žadatel Název projektu

Hodnocení 

č. 1

Hodnocení 

č. 2

Hodnocení 

č. 3

Získaných bodů - 

průměr

Obdržená 

částka

1-2 10
Jizersko – ješt ědský horský 
spolek

Obnova turistické stezky na 
Jizeru 90 90 - 90 60 000,00

1-2 25
Spole čnost pro Jizerské hory, 
o.p.s.

Zkvalitnění plochy veřejné 
zeleně na sídlišti Kunratická v 40 86 94 90 70 000,00

3 22
Asociace nestátních 
neziskových organizací 

Péče o lokality…
75 95 - 85 70 000,00

4 32
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina 
Radovánka

Pionýři pro Zahradu
81 85 - 83 38 840,00

5 11
Rycyklohraní, o.p.s.

Recyklace hrou – výjezdní 
program pro školy 85 75 - 80 25 660,00

6 2
Základní organizace 4-01 České 
speleologické spole čnosti 

Hanychovská jeskyně a její 
tajemství 2015 73 83 - 78 15 500,00

7 7

Český svaz v čelařů, o. s. 
okresní organizace Liberec

Nutnost léčení včel pro 
zachování jejich pozitivního vlivu 
na přírodu 81 70 - 75,5 50 000,00

8 28
Základní škola, Liberec, 
Kaplického 384, p řís. org

Údržba květinového záhonu
73 78 - 75,5 8 400,00

9 31
Základní škola a Mate řská škola, 
Liberec, Barví řská 38/6, p. o.

Komu se nelení, tomu se zelení!
80 70 - 75 84 200,00

10 13 ZO ČSOP Armillaria
Soutěž dětí na školách v 
recyklaci odpadu 75 72 - 73,5 40 000,00

11 15
Lidi pro Liberec

Revitalizace Sherw oodského 
lesíku 71 75 - 73 198 000,00

12 9
Zahrádka Liberec, z. s. První komunitní zahrada v Liberci

75 70 - 72,5 38 400,00

13 27
Základní škola, Liberec, 
Kaplického 384, p řís. org.

Revitalizace školních záhonů
63 80 - 71,5 11 000,00

14 1
Klub prosperity a tvo řivosti, 
zapsaný spolek 

Ekofestival – Greenfest 2015
60 80 - 70 54 300,00

15 3
ZO ČSOP Armillaria Clean up 2015 na Liberecku

60 77 - 68,5 30 000,00

794 300,00

Výsledné pořadí projektů dle obdržených bodů od hodnotitelů - podpořené projekty

Celkový součet financí u projektů určených k podpoře:

Pořadí 
Projekt 

č. 
Žadatel Název projektu

Hodnocení 

č. 1

Hodnocení 

č. 2

Hodnocení 

č. 3

Získaných bodů - 

průměr

Obdržená 

částka

16 6
Stanislav Š ťastný

První volnočasový EKOPark 
Liberec “ 65 65 - 65 0

17 17
Dvoreczech Zelený Dvoreczech

70 60 - 65 0

18 14
ZO ČSOP Armillaria

Činnost Ekocentra Armillaria a 
ekoporadny 2015 65 62 - 63,5 0

19 12
ZŠ Dobiášova Předvytří ve škole

53 71 - 62 0

20 33
Mate řská škola “Malinek“, 
Liberec, Kaplického 386, p. o

Zeleň pro děti
70 53 - 61,5 0

21 26
Čmelák – Spole čnost p řátel 
přírody

Obnova zanedbaných nebo 
nevyužívaných pozemků ve 60 95 55 57,5 0

22 24

Asociace nestátních 
neziskových organizací 
Libereckého kraje

Monitoring výskytu invazních 
druhů - Liberec 2015

58 10 55 56,5 0

23 29

Mate řská škola „Klubí čko“, 
Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.

Vrbové hrátky
48 63 - 55,5 0

24 18
Alexandr Kendik - JUNIOR

Údržba, ochrana a tvorba zeleně 
ve městě 43 63 - 53 0

25 30
ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jablo ňová 
564/43, p. o.

Renovace okrasné zahrady 
v atriu ZŠ a ZUŠ Jabloňová 60 95 45 52,5 0

26 19
Alexandr Kendik - JUNIOR Údržba zeleně v Liberci 2015

86 57 47 52 0

27 20
PODZIMNÍ LB, s.r.o.

Údržba, ochrana a tvorba zeleně 
ve městě 40 60 - 50 0

28 21
PODZIMNÍ LB, s.r.o. Údržba zeleně v Liberci 2015

40 57 - 48,5 0

29 16
MŠ „Motýlek“, Liberec, 
Broumovská 840/7, p. o

Revitalizace zahrady MŠ Motýlek
70 45 50 47,5 0

30 8
Miloš Zást ěra Zdravotní problematika medů

81 50 41 45,5 0

31 23

Asociace nestátních 
neziskových organizací 
Libereckého kraje

Zapojování veřejnosti a NNO do 
MA21 v Liberci 2015

50 40 - 45 0

32 4

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

Všechno nejlepší, Ekoškolo
38 43 - 40,5 0

33 5

Základní škola, Liberec, nám. 
Míru 212/2, p říspěvková 
organizace

Svět barev
31 45 - 38 0

Výsledné pořadí projektů dle obdržených bodů - nepodpořené projekty
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Tabulka C 

 
 

Tabulka D 

 

Pořadí 
Projekt 

č. 
Žadatel Název projektu

Hodnocení 

č. 1

Hodnocení 

č. 2

Hodnocení 

č. 3

Získaných bodů - 

průměr

Obdržená 

částka

1-2 10
Jizersko – ješt ědský horský 
spolek

Obnova turistické stezky na 
Jizeru 90 90 - 90 60 000,00

1-2 25
Spole čnost pro Jizerské hory, 
o.p.s.

Zkvalitnění plochy veřejné 
zeleně na sídlišti Kunratická v 40 86 94 90 70 000,00

3 22
Asociace nestátních 
neziskových organizací 

Péče o lokality…
75 95 - 85 70 000,00

4 32
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina 
Radovánka

Pionýři pro Zahradu
81 85 - 83 38 840,00

5 2
Základní organizace 4-01 České 
speleologické spole čnosti 

Hanychovská jeskyně a její 
tajemství 2015 73 83 - 78 15 500,00

6 7

Český svaz v čelařů, o. s. 
okresní organizace Liberec

Nutnost léčení včel pro 
zachování jejich pozitivního vlivu 
na přírodu 81 70 - 75,5 50 000,00

7 28
Základní škola, Liberec, 
Kaplického 384, p řís. org

Údržba květinového záhonu
73 78 - 75,5 8 400,00

8 31
Základní škola a Mate řská škola, 
Liberec, Barví řská 38/6, p. o.

Komu se nelení, tomu se zelení!
80 70 - 75 84 200,00

9 13 ZO ČSOP Armillaria
Soutěž dětí na školách v 
recyklaci odpadu 75 72 - 73,5 40 000,00

10 9
Zahrádka Liberec, z. s. První komunitní zahrada v Liberci

75 70 - 72,5 38 400,00

11 27
Základní škola, Liberec, 
Kaplického 384, p řís. org.

Revitalizace školních záhonů
63 80 - 71,5 11 000,00

12 1
Klub prosperity a tvo ř ivosti, 
zapsaný spolek 

Ekofestival – Greenfest 2015
60 80 - 70 54 300,00

13 3
ZO ČSOP Armillaria Clean up 2015 na Liberecku

60 77 - 68,5 30 000,00

14 26
Čmelák – Spole čnost p řátel 
přírody

Obnova zanedbaných nebo 
nevyužívaných pozemků ve 60 95 55 57,5 125 000,00

15 29
Mate řská škola „Klubí čko“, 
Liberec, Jugoslávská 128/1, p. o.

Vrbové hrátky
48 63 - 55,5 40 612,50

16 33
Mate řská škola “Malinek“, 
Liberec, Kaplického 386, p. o

Zeleň pro děti
70 53 - 61,5 28 000,00

764 252,50

Výsledné pořadí projektů dle sprání rady - podpořené projekty

Celkový součet financí u projektů určených k podpoře:

17 6
Stanislav Š ťastný

První volnočasový EKOPark 
Liberec “ 65 65 - 65 0

18 17
Dvoreczech Zelený Dvoreczech

70 60 - 65 0

19 14
ZO ČSOP Armillaria

Činnost Ekocentra Armillaria a 
ekoporadny 2015 65 62 - 63,5 0

20 12
ZŠ Dobiášova Předvytří ve škole

53 71 - 62 0

21 24

Asociace nestátních 
neziskových organizací 
Libereckého kraje

Monitoring výskytu invazních 
druhů - Liberec 2015

58 10 55 56,5 0

22 18
Alexandr Kendik - JUNIOR

Údržba, ochrana a tvorba zeleně 
ve městě 43 63 - 53 0

23 30
ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jablo ňová 
564/43, p. o.

Renovace okrasné zahrady 
v atriu ZŠ a ZUŠ Jabloňová 60 95 45 52,5 0

24 19
Alexandr Kendik - JUNIOR Údržba zeleně v Liberci 2015

86 57 47 52 0

25 20
PODZIMNÍ LB, s.r.o.

Údržba, ochrana a tvorba zeleně 
ve městě 40 60 - 50 0

26 21
PODZIMNÍ LB, s.r.o. Údržba zeleně v Liberci 2015

40 57 - 48,5 0

27 16
MŠ „Motýlek“, Liberec, 
Broumovská 840/7, p. o

Revitalizace zahrady MŠ Motýlek
70 45 50 47,5 0

28 8
Miloš Zást ěra Zdravotní problematika medů

81 50 41 45,5 0

29 23

Asociace nestátních 
neziskových organizací 
Libereckého kraje

Zapojování veřejnosti a NNO do 
MA21 v Liberci 2015

50 40 - 45 0

30 4

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

Všechno nejlepší, Ekoškolo
38 43 - 40,5 0

31 5

Základní škola, Liberec, nám. 
Míru 212/2, p říspěvková 
organizace

Svět barev
31 45 - 38 0

32 11
Rycyklohraní, o.p.s.

Recyklace hrou – výjezdní 
program pro školy 85 75 - 80 0

33 15 Lidi pro Liberec
Revitalizace Sherw oodského 
lesíku 71 75 - 73 0

Výsledné pořadí projektů dle správní rady - nepodpořené projekty
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Bod č. 4 

DISKUZE 

Správní rada diskutovala postavení a vzájemný vztah jmenovaných hodnotitelů a správní ra-
dy, zejména v oblasti pravomocí v konečném určení pořadí úspěšných a neúspěšných projektů 
a žádostí. 

Při vyhlašování výzev bude prioritní oblasti určovat správní rada, přičemž bude dále vycházet 
ze strategických a akčních plánů města Liberce na konkrétní rok.  

Člen správní rady Mgr. Krčmář navrhnul, aby se zvýšil počet hodnotitelů jednotlivých žádostí 
ze dvou na tři osoby. Správní rada svým usnesením návrh jednomyslně podpořila. Hodnotitelé 
budou navrhování správní radou.  

P. Milan Šír vyzval přítomné členy správní rady, aby tajemníkovi správní rady zasílali své 
podněty a připomínky k hodnotícím kritériím, ke Statutu apod.  

Správní rada Ekofondu se usnesla, že se na podzim tohoto roku uskuteční zvláštní zasedání 
správní rady, kde se budou dále diskutovat hodnotitelé, návrh nového statutu, úprava pravidel 
atd. Návrhy a podněty pak budou v samostatném materiálu předloženy RM a ZM k dalšímu 
posouzení a budou složit jako poklad pro následné vypracování konečného znění výše zmíně-
ných dokumentů. 

Vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru Ing. arch. Petra Farářová Veselá navrhla, aby 
žádosti byly podávány anonymně, toto však správní rada z procesních důvodů zamítla. 

Mgr. Cvrček a Mgr. Krčmář navrhli stanovit maximální výši dotace, kterou lze z Ekofondu 
žádat, ta se bude odvíjet od přiděleného množství financí v Ekofondu na aktuální rok/výzvu. 
Horní hranice však bude max. 200.000 Kč. Uvedený bod správní rada jednomyslně odsouhla-
sila. 

 

Bod č. 5 

ZÁVĚR 

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. 2 – Tabulka „A“ -  poskytnutí dotací – návrh hodnotitelů dle obdržených bodů – podpořené projekty 

Výsledné pořadí projektů dle obdržených bodů od hodnotitelů - podpořené projekty 
  

Pořadí  Projekt 
č.  Žadatel Název projektu Hodnocení 

č. 1 
Hodnocení 

č. 2 
Hodnocení 

č. 3 
Získaných bodů 

- průměr 
Obdržená 
částka 

1-2 10 Jizersko – ještědský horský spolek Obnova turistické stezky na Jizeru 90 90 - 90 60 000,00 

1-2 25 Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 
Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na 
sídlišti Kunratická v Liberci 40 86 94 90 70 000,00 

3 22 
Asociace nestátních neziskových organizací Liberec-
kého kraje 

Péče o lokality… 75 95 - 85 70 000,00 

4 32 Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Radovánka Pionýři pro Zahradu 81 85 - 83 38 840,00 

5 11 Rycyklohraní, o.p.s. 
Recyklace hrou – výjezdní program pro 
školy 85 75 - 80 25 660,00 

6 2 
Základní organizace 4-01 České speleologické spo-
lečnosti Liberec 

Hanychovská jeskyně a její tajemství 
2015 73 83 - 78 15 500,00 

7 7 
Český svaz včelařů, o. s. okresní organizace Liberec 

Nutnost léčení včel pro zachování jejich 
pozitivního vlivu na přírodu 

81 70 - 75,5 50 000,00 

8 28 Základní škola, Liberec, Kaplického 384, přís. org Údržba květinového záhonu 73 78 - 75,5 8 400,00 

9 31 
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 
38/6, p. o. 

Komu se nelení, tomu se zelení! 80 70 - 75 84 200,00 

10 13 ZO ČSOP Armillaria Soutěž dětí na školách v recyklaci odpadu 75 72 - 73,5 40 000,00 

11 15 Lidi pro Liberec Revitalizace Sherwoodského lesíku 71 75 - 73 198 000,00 

12 9 Zahrádka Liberec, z. s. První komunitní zahrada v Liberci 75 70 - 72,5 38 400,00 

13 27 Základní škola, Liberec, Kaplického 384, přís. org. Revitalizace školních záhonů 63 80 - 71,5 11 000,00 

14 1 Klub prosperity a tvořivosti, zapsaný spolek  Ekofestival – Greenfest 2015 60 80 - 70 54 300,00 

15 3 ZO ČSOP Armillaria Clean up 2015 na Liberecku 60 77 - 68,5 30 000,00 

Celkový součet financí u projektů určených k podpoře: 794 300,00 
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Příloha č. 3 - Tabulka „B“ – neposkytnutí dotace – návrh hodnotitelů dle obdržených bodů – nepodpořené projekty 

Výsledné pořadí projektů dle obdržených bodů od hodnotitelů - nepodpořené projekty 
  

Pořadí  Projekt 
č.  Žadatel Název projektu Hodnocení 

č. 1 
Hodnocení 

č. 2 
Hodnocení 

č. 3 
Získaných bodů 

- průměr 
Obdržená 
částka 

16 6 Stanislav Šťastný První volnočasový EKOPark Liberec “ 65 65 - 65 0 

17 17 Dvoreczech Zelený Dvoreczech 70 60 - 65 0 

18 14 ZO ČSOP Armillaria 
Činnost Ekocentra Armillaria a ekopo-
radny 2015 65 62 - 63,5 0 

19 12 ZŠ Dobiášova Předvytří ve škole 53 71 - 62 0 

20 33 
Mateřská škola “Malinek“, Liberec, 
Kaplického 386, p. o 

Zeleň pro děti 70 53 - 61,5 0 

21 26 
Čmelák – Společnost přátel přírody 

Obnova zanedbaných nebo nevyužíva-
ných pozemků ve vlastnictví města 
Liberec 60 95 55 57,5 0 

22 24 
Asociace nestátních neziskových organiza-
cí Libereckého kraje 

Monitoring výskytu invazních druhů - 
Liberec 2015 58 10 55 56,5 0 

23 29 
Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, 
Jugoslávská 128/1, p. o. 

Vrbové hrátky 
48 63 - 55,5 0 

24 18 Alexandr Kendik - JUNIOR Údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě 43 63 - 53 0 

25 30 ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. 
Renovace okrasné zahrady v atriu ZŠ a 
ZUŠ Jabloňová 60 95 45 52,5 0 

26 19 Alexandr Kendik - JUNIOR Údržba zeleně v Liberci 2015 86 57 47 52 0 
27 20 PODZIMNÍ LB, s.r.o. Údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě 40 60 - 50 0 
28 21 PODZIMNÍ LB, s.r.o. Údržba zeleně v Liberci 2015 40 57 - 48,5 0 

29 16 
MŠ „Motýlek“, Liberec, Broumovská 
840/7, p. o 

Revitalizace zahrady MŠ Motýlek 70 45 50 47,5 0 
30 8 Miloš Zástěra Zdravotní problematika medů 81 50 41 45,5 0 

31 23 
Asociace nestátních neziskových organiza-
cí Libereckého kraje 

Zapojování veřejnosti a NNO do MA21 v 
Liberci 2015 50 40 - 45 0 

32 4 
Základní škola, Liberec, příspěvková 
organizace, Švermova 403/40 

Všechno nejlepší, Ekoškolo 
38 43 - 40,5 0 

33 5 
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, 
příspěvková organizace 

Svět barev 31 45 - 38 0 
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Příloha č. 4 – Tabulka „C“ s návrhem správní rady Ekofondu na rozdělení dotací  - podpořené projekty 

Výsledné pořadí projektů dle správní rady - podpořené projekty 
  

Pořadí  Projekt 
č.  Žadatel Název projektu Hodnocení 

č. 1 
Hodnocení 

č. 2 
Hodnocení 

č. 3 
Získaných bodů 

- průměr Obdržená částka 

1-2 10 Jizersko – ještědský horský spolek Obnova turistické stezky na Jizeru 90 90 - 90 60 000,00 

1-2 25 Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 
Zkvalitnění plochy veřejné zeleně 
na sídlišti Kunratická v Liberci 40 86 94 90 70 000,00 

3 22 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Libereckého kraje 

Péče o lokality… 75 95 - 85 70 000,00 

4 32 
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina 
Radovánka 

Pionýři pro Zahradu 81 85 - 83 38 840,00 

5 2 
Základní organizace 4-01 České 
speleologické společnosti Liberec 

Hanychovská jeskyně a její tajem-
ství 2015 73 83 - 78 15 500,00 

6 7 
Český svaz včelařů, o. s. okresní 
organizace Liberec 

Nutnost léčení včel pro zachování 
jejich pozitivního vlivu na přírodu 81 70 - 75,5 50 000,00 

7 28 
Základní škola, Liberec, Kaplického 
384, přís. org 

Údržba květinového záhonu 73 78 - 75,5 8 400,00 

8 31 
Základní škola a Mateřská škola, 
Liberec, Barvířská 38/6, p. o. 

Komu se nelení, tomu se zelení! 80 70 - 75 84 200,00 

9 13 ZO ČSOP Armillaria 
Soutěž dětí na školách v recyklaci 
odpadu 75 72 - 73,5 40 000,00 

10 9 Zahrádka Liberec, z. s. První komunitní zahrada v Liberci 75 70 - 72,5 38 400,00 

11 27 
Základní škola, Liberec, Kaplického 
384, přís. org. 

Revitalizace školních záhonů 63 80 - 71,5 11 000,00 

12 1 
Klub prosperity a tvořivosti, zapsaný 
spolek  

Ekofestival – Greenfest 2015 60 80 - 70 54 300,00 

13 3 ZO ČSOP Armillaria Clean up 2015 na Liberecku 60 77 - 68,5 30 000,00 

14 26 
Čmelák – Společnost přátel přírody 

Obnova zanedbaných nebo nevyu-
žívaných pozemků ve vlastnictví 
města Liberec 60 95 55 57,5 125 000,00 

15 29 
Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, 
Jugoslávská 128/1, p. o. 

Vrbové hrátky 48 63 - 55,5 40 612,50 

16 33 
Mateřská škola “Malinek“, Liberec, 
Kaplického 386, p. o 

Zeleň pro děti 70 53 - 61,5 28 000,00 

Celkový součet financí u projektů určených k podpoře: 764 252,50 
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Příloha č. 5 – Tabulka „D“ s návrhem správní rady Ekofondu na rozdělení dotací  - nepodpořené projekt 

Výsledné pořadí projektů dle správní rady - nepodpořené projekty 
  

Pořadí  
Projekt 

č.  
Žadatel Název projektu 

Hodnocení 
č. 1 

Hodnocení 
č. 2 

Hodnocení 
č. 3 

Získaných bodů - 
průměr 

Obdržená částka 

17 6 Stanislav Š ťastný První volnočasový EKOPark 
Liberec “ 65 65 - 65 0 

18 17 Dvoreczech Zelený Dvoreczech 70 60 - 65 0 

19 14 ZO ČSOP Armillaria Činnost Ekocentra Armillaria a 
ekoporadny 2015 65 62 - 63,5 0 

20 12 ZŠ Dobiášova Předvytří ve škole 53 71 - 62 0 

21 24 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Libereckého kraje 

Monitoring výskytu invazních 
druhů - Liberec 2015 58 10 55 56,5 0 

22 18 Alexandr Kendik - JUNIOR Údržba, ochrana a tvorba 
zeleně ve městě 43 63 - 53 0 

23 30 
ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jablo ňová 564/43, 
p. o. 

Renovace okrasné zahrady 
v atriu ZŠ a ZUŠ Jabloňová 60 95 45 52,5 0 

24 19 
Alexandr Kendik - JUNIOR Údržba zeleně v Liberci 2015 86 57 47 52 0 

25 20 PODZIMNÍ LB, s.r.o. Údržba, ochrana a tvorba 
zeleně ve městě 40 60 - 50 0 

26 21 PODZIMNÍ LB, s.r.o. Údržba zeleně v Liberci 2015 40 57 - 48,5 0 

27 16 
MŠ „Motýlek“, Liberec, Broumovská 
840/7, p. o 

Revitalizace zahrady MŠ Motý-
lek 70 45 50 47,5 0 

28 8 Miloš Zást ěra Zdravotní problematika medů 81 50 41 45,5 0 

29 23 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Libereckého kraje 

Zapojování veřejnosti a NNO 
do MA21 v Liberci 2015 50 40 - 45 0 

30 4 
Základní škola, Liberec, p říspěvková 
organizace, Švermova 403/40 Všechno nejlepší, Ekoškolo 38 43 - 40,5 0 

31 5 
Základní škola, Liberec, nám. Míru 
212/2, příspěvková organizace Svět barev 31 45 - 38 0 

32 11 Rycyklohraní, o.p.s. Recyklace hrou – výjezdní 
program pro školy 85 75 - 80 0 

33 15 
Lidi pro Liberec Revitalizace Sherwoodského 

lesíku 71 75 - 73 0 
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Příloha č. 6 – Výzva na předkládání dotací z Ekofondu pro rok 2015 
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Příloha č. 7 – Pravidla pro přidělení dotací z Ekofondu SML 

Pravidla přidělování dotací z Ekofondu statutárního města Liberec 

1. Žadatelem může být 
• fyzická i právnická osoba 

• nestátní organizace – neziskové organizace s působností na území města Liberec 
• spolek, sdružení, nadace – občanská sdružení dle zákona č.  83/1990 Sb., obecně 

prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb. 
• církevní organizace – církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby 

dle zákona č. 3/2002 Sb. 

2. Výzvy 
Výzvy budou vyhlašovány minimálně 1x ročně formou „Výzev k předkládání žádostí 
o dotace“ za tímto účelem: 

• ekologická výchova a osvěta 
• ochrana přírody a krajiny 

• údržba, ochrana a tvorba zeleně ve městě 
• péče o vodní toky a vodní zdroje 
• obnovitelné zdroje energie - neziskové projekty a studie 

• předcházení, třídění, využívání a zneškodnění odpadů 
• péče o zvířata v nouzi 

3. V rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o dotace může žadatel předložit ma-
ximálně tři žádosti. V každé žádosti může žádat o dotaci na 1 akci (projekt). Pokud je 
žadatel vnitřně členěnou organizací (např. na oddíly, kluby, pobočky atd.), považuje se 
pro účely podání žádosti o dotaci každá z těchto organizačních jednotek za samostat-
ného žadatele. 

4. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu nebo 
činnosti. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 

• Dary třetím osobám (např. květiny) 
• Odpisy majetku 
• Náklady na pořízení alkoholických nápojů 

• Náklady (výdaje) na služební cesty nad 15 % nezbytných nákladů realizovaného 
projektu nebo činnosti 

• Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na budoucí možné ztráty) 
• Daň z přidané hodnoty (u plátců DPH), úroky, které dluží žadatel třetí osobě 

• Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 

5. Žádosti o poskytnutí dotací budou přijímány na předepsaných tiskopisech na podatelně 
MML nebo na odboru správy veřejného majetku ve stanoveném termínu. Žádosti se po-
dávají zásadně předem (před zahájením akce, na kterou je dotace požadována), případně i 
v průběhu činnosti, akce či projektu, nikoli však po jejich ukončení. Na každý projekt či 
akci musí být podána jednotlivá žádost. Jako nedílnou součást žádosti žadatel předloží ko-
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pie platných dokladů o právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis 
z obchodního rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (např. zápis 
o jmenování, pověření, plná moc), v případě fyzické osoby kopii platného občanského 
průkazu. Bez těchto dokladů nelze žádost zařadit do výběrového řízení. 

6. Na jednu akci nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů města. 

7. Žadatelé budou o výsledku rozhodnutí vyrozuměni písemně do 15 dnů od zveřejnění 
usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML (bez udání důvodu roz-
hodnutí). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

8. Přidělené dotace budou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, ve které 
bude přesně specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a přísná účelovost vynalo-
žených prostředků. Finanční prostředky budou zaslány bezhotovostním bankovním 
převodem na příslušný účet žadatele. 

9. Minimální výše spolufinancování projektu příjemcem dotace je 20 % z původně poža-
dované částky dotace, s výjimkou projektů realizovaných na pozemcích města, které 
vedou ke zhodnocení nebo zlepšení jejich stavu. U těchto typů projektů lze žádat 
o dotaci až do výše 100 % nezbytných nákladů realizovaného projektu nebo činnosti. 

10. Písemná zpráva o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace musí být na 
předepsaném tiskopisu předloženy do termínu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí do-
tace z fondu. 

11. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výda-
jích vynaložených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující, 
doklad o jejich zaplacení. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a 
musí dokládat minimálně výši poskytnuté dotace a výši spolufinancování projektu (viz 
bod 10). Kopie dokladů musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat přede-
psané náležitosti. 

12. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 
tyto nedostatky odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, nejpozději do 10 
pracovních dní po obdržení písemné výzvy. 

13. V případě nesplnění termínu předložení vyúčtování, v případě závažného porušení 
podmínek smlouvy o poskytnutí dotace nebo v případě uvedení nepravdivých údajů 
v předložených dokumentech, nebude žadateli poskytnuta žádná finanční dotace 
z Ekofondu ani z jiného fondu města, po dobu následujících dvou kalendářních let. Za-
řazení na seznam organizací, které po dobu dvou let nemohou čerpat dotaci 
z účelových fondů SML, projedná a vezme na vědomí příslušná správní rada fondu. 
Tajemník správní rady bude informovat ostatní tajemníky správních rad fondů SML. 
Seznam organizací, včetně termínu do kdy zákaz platí, bude zveřejněn na webových 
stránkách SML. 
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Kritéria pro hodnocení žádostí 

1. Prioritní oblasti pro daný rok (10 bodů) 
o Maximální počet bodů je 10 
o Prioritní oblasti, max. 2 až 3, vycházejí ze strategického nebo akčního plánu města, stano-

vuje je správní rada fondu na návrh příslušného náměstka. 
 

2. Kvalita projektu 0 – 30 bodů 
o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány, jednotlivé aktivity korespondují 

se stanoveným záměrem a cíli. Jednotlivé cíle projektu jsou v souladu s výzvou. Projekt by 
mohl být chápán jako příklad dobré praxe. (30b) 

o Všechny fáze projektu jsou jasně a srozumitelně popsány, jednotlivé aktivity částečně ko-
respondují s nastavenými cíli a záměrem projektu. (20b) 

o Nejsou zcela jasně a srozumitelně popsány některé fáze projektu. Cíle a záměr projektu 
jsou v zásadě v souladu se zvolenými aktivitami. (10b) 

o Projekt je zmatečný, případně chybí popsaná některá z fází projektu. Cíle a záměr jsou 
definovány vágně, bez souladu s aktivitami. (0b) 

3. Přínos projektu: 0 – 30 bodů 
o Projekt a jeho výsledky budou jednoznačně přínosné pro širokou veřejnost v delším časo-

vém horizontu (30b) 
o Projekt a jeho výsledky budou přínosné pro významnou část veřejnosti v delším časovém 

horizontu (20b) 
o Přínos projektu je lokální, avšak s výrazně pozitivním ekologickým dopadem (10b) 
o Přínos projektu je omezený na výrazně malou oblast či velmi malý ekologický přínos (0b) 

 
4. Žadatel: 0 – 15 bodů 
o Zkušený žadatel, který dlouhodobě působí na území města a má s projekty zkušenost (15b) 
o Žadatel se zkušenostmi a předpoklady pro dobrou realizaci projektu (10b) 
o Žadatel s předpoklady pro dobrou realizaci projektu (5b) 
o Problematický či zcela neznámý žadatel (0b) 

 
5. Rozpočet projektu: 0 – 15 bodů 
o Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám a cílům projektu (15b) 
o Rozpočet je přehledný a jasný, některé položky jsou nadhodnocené (10b) 
o Rozpočet není přehledný, jednotlivé položky jsou nadhodnocené nebo  
o neodpovídají aktivitám (5b) 
o V rozpočtu chybí některé části, případně jsou v nesouladu s výzvou. Položky značně neod-

povídají zvoleným aktivitám (0b) 
Komise či správní rada nemůže změnit hodnocení projektů. Může ale v odůvodněných a mi-
mořádných případech navrhnout a písemně zdůvodnit výjimečný projekt mimo bodové pořa-
dí, včetně uvedení jména, kdo změnu navrhl. O akceptování této výjimky rozhodne zastupitel-
stvo v odděleném hlasování. Hodnocení každého projektu provedou nezávisle na sobě vždy 
dva odborníci (externí či z MML). V případě rozdílu v hodnocení (více než 25 bodů) bude 
zadáno hodnocení č. 3. 
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Příloha č. 8 – Statut Ekofondu 
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Příloha č. 9 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

Z EKOFONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 
 

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 
 
………………………………… 
zastoupená ………………………………………………….. 
datum narození (IČ)  ………………………………… 
bydliště (sídlo)  ………………………………… 
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 veřejnopráv-
ní smlouvu o poskytnutí dotace z Ekofondu statutárního města Liberec. 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Smluvní strany sjednaly na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec č. …../2015 ze dne 
……………………. tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Ekofondu statutárního města Liberce. 

 
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: ……………………………..) na realizaci 

akce ………………………………………. v období ………………………………… (nebo datum) a je účelově vázána 

na upravený rozpočet projektu č……………………….., který tvoří nedílnou součást č. 1 této veřejno-

právní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu. 
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3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem o rozpočtových pravidlech. 

  
4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční 

podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 

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

sledující ustanovení: 

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o pou-
žití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřej-
něno v Úředním věstníku EU dne 24.12.2013 (dále jen „Nařízení“). Příjemce bere na vědomí, že dota-
ce poskytnutá dle této smlouvy má charakter podpory de minimis ve smyslu čl. 3 a souhlasí s tím, že 
údaje o poskytnutí dotace dle této smlouvy budou vedeny v centrálním registru podpor malého roz-
sahu 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. Poskytovatel stanovuje použitelnost dotace maximálně do ………………………, výhradně však na akci 

a účel, uvedené v čl. II., bod 2. 

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

v souladu s Pravidly přidělování dotací z Ekofondu statutárního města Liberec.  

 
3. Nevyčerpanou dotaci je příjemce povinen vrátit nejpozději do 30 dnů po předložení vyúčtování 

dotace na účet poskytovatele č. 4377462/0800 vedený u České spořitelny, a. s., variabilní symbol 

č…………………….. (číslo smlouvy). 

IV. 
Způsob poskytnutí finančních prostředků 

 
Dotace bude příjemci poukázána převodem na účet uvedený v záhlaví smlouvy do 20 kalendářních 
dnů ode dne podpisu této smlouvy. 
 

V. 
Všeobecné podmínky 

 
1. Příjemce je povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději do 7 dnů změny týkající se realiza-

ce akce, identifikace příjemce či změny týkající se vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace po-

skytuje, jakož i změny související s čerpáním poskytnuté dotace (např. změny v časovém plánu či 

termínu akce, změnu místa konání akce, zrušení akce, ohrožení realizace akce, změny nebo modi-

fikace akce ovlivňující účelové určení dotace, změny v rozpočtu akce, změny osoby odpovědné za 

realizaci akce, změna sídla, bydliště, právní formy příjemce, zánik živnostenského oprávnění). 
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2. Připouští-li to povaha akce, je příjemce dotace povinen umožnit pověřenému pracovníkovi SML, 

po předešlé domluvě, za účelem kontroly stavu projektu, vstup na pozemek, na kterém je vlastní 

projekt realizován, a to jak v průběhu realizace samotné, tak po ukončení realizace projektu, 

nejpozději však do konce aktuálního zúčtovacího období Ekofondu. 

 
3. Ve všech písemných materiálech a na veřejných vystoupeních, která se přímo vztahují 

k podpořené akci, se příjemce zavazuje uvádět text tohoto znění: „Akce je podpořena Ekofon-

dem statutárního města Liberec“. Při této činnosti je příjemce povinen respektovat aktuální zně-

ní „Manuálu pro označování akcí podpořených  fondem statutárního města Liberec“, který je ke 

stažení na webové stránce www.liberec.cz (Město a samospráva – Granty a dotace – Fondy měs-

ta – Ekofond statutárního města Liberec). 

 
4. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití veřejných prostředků v souladu 

s účelem, pro který byly poskytnuty a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými. Dále 

odpovídá 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.  

 
5. Příjemce dotace je povinen nejpozději do …………….. (datum) předložit poskytovateli písemnou 

zprávu o realizaci projektu a řádné vyúčtování poskytnuté dotace na předepsaném tiskopisu. 

 
6. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o skutečných příjmech a výdajích vynalo-

žených na projekt, kopie faktur nebo jiných dokladů faktury nahrazující a doklad o jejich zaplace-

ní. Předložené doklady se musí vztahovat k dotované akci a musí dokládat minimálně výši poskyt-

nuté dotace a výši spolufinancování projektu (minimální výše spolufinancování projektu příjem-

cem je dle pravidel přidělování dotací 20 % z původně požadované částky dotace). Kopie dokladů 

musí být čitelné, nesmí se překrývat a musí obsahovat předepsané náležitosti. Poskytovatel je 

v případě potřeby oprávněn požadovat po příjemci předložení originálních dokladů k nahlédnutí. 

 
7. Podmínka uvedená v čl. V, odst. 6 o spolufinancování projektu ve výši 20 % z původně požadova-

né částky neplatí pro projekty realizované na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberce, 

které vedou ke zhodnocení nebo zlepšení jejich stavu – viz bod 9 „Pravidel přidělování dotací z 

Ekofondu statutárního města Liberec“. 

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

statky odstranit do 10 pracovních dní od obdržení písemné výzvy k jejich odstranění, nebo v jiné 

lhůtě určené poskytovatelem dotace.  

 
9. V případě, že příjemce nedodrží podmínky stanovené ve smlouvě (zejména podmínky pro předlo-

žení vyúčtování), nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených dokumentech, ne-
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bude mu poskytnuta žádná finanční dotace z Ekofondu statutárního města Liberec ani z jiného 

fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let. 

 
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 kte-

rých byla dotace poskytnuta. 

 
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto člán-

ku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 

účetních 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 

poskytnutých jako dotace je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona o rozpočtových pra-

vidlech. 

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

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

 
6. Porušení povinností stanovených v čl. V odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy a porušení povinnosti před-

ložit poskytovateli písemnou zprávu o realizaci projektu ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 5 této 

smlouvy jsou považována za méně závažná porušení a uloží se za ně odvod za porušení rozpočto-

vé kázně ve výši 2-10% z poskytnuté dotace.  

7. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, po-

vinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do vý-

še tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočto-

vé kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
 

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 Statutární-

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

smlouvě. 
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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.   

Platí pro příjemce právnické osoby, viz § 10a odst. 5 písmeno k) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
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 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….……   ……………………………………………………………….…… 

 

 


