
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

7.  zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Návrh na nepřidělení dotace z Ekofondu pro rok 2015 - projektu č. 11 - žadatele 
Recyklohraní, o.p.s., - Recyklace hrou - výjezdní program pro školy 
 
Předkládaný materiál doporučuje ZM Liberce ke schválení návrh na nepřidělení dota-
ce z Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 2015. Jedná se o projekt, na který má odlišný 
názor ohledně podpory/nepodpory správní rada Ekofondu a hodnotitelé projektů z 
Ekofondu. Tento projekt byl podpořen hodnotiteli projektů z Ekofondu, ale správní 
rada jej na zasedání svým usnesením nepodpořila - proto musí být zařazen do hlasování 
ZM jako samostatný bod.   

 

 

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

Projednáno: na 14. schůzi RM dne 25. 8. 2015 

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     
 

1. poskytnutí dotace z Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 2015 - projektu č. 11, žada-
tele Recyklohraní, o.p.s., - Recyklace hrou - výjezdní program pro školy. 
 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu SML se žadatelem 
žadatele Recyklohraní, o.p.s. 

 

 

a  u k l á d á 

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

 
1. zajistit písemné seznámení žadatele s usnesením Zastupitelstva města Liberec, 

T: neprodleně 

 
2. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu SML a pro-

placení schválené dotace na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem Li-
berec a žadatelem. 

                                                                                                                   T: 9/2015 
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Důvodová zpráva 

Předkládaný materiál doporučuje ZM Liberce ke schválení návrh na nepřidělení dotace z 
Ekofondu SML v rámci výzvy na rok 2015. Jedná se o projekt, na který má odlišný názor 
ohledně podpory/nepodpory správní rada Ekofondu a hodnotitelé projektů z Ekofondu. 
Tento projekt byl podpořen hodnotiteli projektů z Ekofondu, ale správní rada jej na zasedá-
ní svým usnesením nepodpořila - proto musí být zařazen do hlasování ZM jako samostatný 
bod. 

Projekt č. 11 
Žadatel: RECYKLOHRANÍ, o.p.s.  
Název projektu: Recyklace hrou – výjezdní program pro školy 
Rozpočet projektu:   37 160,00 Kč 
Požadavek na dotaci: 25 660,00 Kč 
Dotace Ekofondu:  0,00 Kč 
Stručný popis projektu: Výjezdní program Recyklace hrou je součástí projektu Ukliďme si 
svět - cílem podpořit zapojování tématu třídění a recyklace do výuky ve školách a umožnit 
žákům osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, drobných elektrozařízení, tonerů… Cí-
lem projektu v Liberci je zapojení ZŠ, které budou moci interaktivními zážitkovými hodinami 
obohatit environmentální výchovu pro své žáky. Recyklace hrou má podobu 45min. worksho-
pu určeného pro 1 školní třídu 1. nebo 2. stupně ZŠ. Lektor odučí až 6 vyučovacích hodin 
workshopu. Žáci pracují s demontovatelnými modely elektrozařízení, vzorky recyklátů nebo 
výňatky LCA analýz společnosti Asekol a.s., sledují video vytvořené speciálně pro dětské 
diváky. Reálné množství navštívených škol v období září až prosinec je min. 10 škol. 
Zařazení projektu: ekologická výchova a osvěta, předcházení, třídění, využívání a zneškod-
nění odpadů. 
 
Recyklohraní o.p.s. získalo podporu jmenovaných hodnotitelů, ovšem správní rada Ekofondu 
jej na svém zasedání odmítla podpořit s následujícím zdůvodněním: Projekt č. 11, žadatele 
Recyklohraní, o.p.s. - Recyklace hrou – výjezdní program pro školy. Jedná se o duplicit-
ní projekt s projektem č. 13 žadatele ZO ČSOP Armillaria. SREF navrhuje spíše pod-
pořit regionálního žadatele dlouhodobě působícího v oblasti prevence a ekologické vý-
chovy, tedy projekt č. 13 na úkor projektu č. 11. Vyřazení navrhnul Mgr. Kr čmář. Ná-
sledně proběhlo hlasování, všichni členové SREF byli pro vyřazení projektu. Usnesení 
tak bylo přijato. 
 
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. 
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Správní rada Ekofondu na svém jednání dne 9. června 2015 posuzovala jednotlivě každou ze 
33 žádostí. Správní rada se posléze sešla ještě 12. srpna 2015, aby v souladu s platnými Pravi-
dly pro přidělování dotací z Ekofondu u každého projektu, který se rozhodla podpořit na roz-
díl od výsledků hodnotitelů, svým usnesením zdůvodnila, proč daný projekt chce podpořit či 
naopak vyřadit. 
    
Zápis z jednání Správní rady Ekofondu, konané dne 5. 6. 2015 a z jednání konaného dne 12. 
8. 2015 je přílohou č. 1 a 2 této důvodové zprávy, včetně prezenční listiny z jednání správní 
rady. Součástí materiálu dále je seznam přihlášených projektů a jejich stručný popis (příloha 
č. 5). 

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před 
projednáním v radě města. 

 

Doporučení odboru EP:  

Odbor ekologie a veřejného prostoru doporučuje Zastupitelstvu města Liberce schválit Návrh 
na nepřidělení dotace z Ekofondu SML  projektu č. 11 žadatele Recyklohraní o.p.s. 

 

Přílohy 

č. 1 – Zápis z jednání správní rady Ekofondu SML ze dne 9. června 2015 
č. 2 - Zápis z jednání správní rady Ekofondu SML ze dne 12 srpna 2015 
č. 3 – Popis projektů z Ekofondu pro rok 2015 
č. 4 - Výzva na předkládání dotací z Ekofondu pro rok 2015 
č. 5 – Pravidla pro přidělení dotací z Ekofondu SML 
č. 6 – Statut Ekofondu 
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Příloha č. 1  
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 

POPIS PROJEKTŮ Z EKOFONDU  STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC  PRO ROK 2015 

Projekt 
č. 

Žadatel Název projektu Nákl. na projekt  Požadavek Popis projektu 

1 Klub prosperity a tvo řivosti, zapsaný spolek  Ekofestival – Greenfest 2015 

89 450,00 54 300,00 

Jedná se o pořádání třetího ročníku Ekofestivalu se zaměřením 
na tvořivost, osvětu, přednášky, semináře, přírodní stavitelství, 
obnovitelné zdroje, ruční tvorbu, kovářství. V rámci workshopu 
proběhne stavba geodomu, stavba jurty. Workshopy, ekologické 
hospodaření, soběstačnost, přírodní stavitelství. 

2 Základní organizace 4-01 České speleologic-
ké spole čnosti Liberec 

Hanychovská jeskyně a její tajemství 
2015 

20 000,00 15 500,00 

Průzkum Hanychovské jeskyně, objevování nových prostor. 
V jeskyni zimuje na tisíc netopýrů. Snaha o překonání doposud 
neprůlezné pukliny, kdysi hlavní odvodňovací cesta. Průzkumem 
Hanychovské jeskyně muže být poznán i charakter a hydrologický 
režim v sousedním jeskynním systému. 

3 ZO ČSOP Armillaria Clean up 2015 na Liberecku 

53 000,00 30 000,00 

Příprava několika úklidových akcí – jaro a podzim 2015. Cílem 
mezinárodní akce je úklid chráněných území, parků, okolí cest, 
břehů řek i potoků, likvidace nepovolených skládek. 

4 Základní škola, Liberec, p říspěvková organi-
zace, Švermova 403/40 Všechno nejlepší, Ekoškolo 

8 350,00 6 350,00 

Snaha zvyšovat ekologické mínění obyvatel Františkova pro-
střednictvím ekologických aktivit žáků… Cílem zapojit rodiče a 
přátele školy, děti MŠ a ukázat význam celého projektu. K tomuto 
uspořádání následujících aktivit: Výstava – historie a současnost 
Ekoškoly, Ať je škola pro vás zábavou – program s rodiči po 
třídách, Tanec sedmi kroků. 

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

85 000,00 85 000,00 

Úprava min. 200 m2 pozemku školní zahrady. Pozemek převážně 
zatravněný, většina stromů je ovocných – přestárlé, ve špatném 
stavu. Dojde k terénním a vegetačním úpravám a k instalaci 
výukových prvků, vytvoření přírodě blízké zahrady, zbudování 
min. 4 výukových stanovišť. 

6 Stanislav Š ťastný 

První volnočasový EKOPark Liberec 
– naučná edukativní stezka - ŠKOLA 
HROU - VOLNÝ ČAS A EKOLOGIE 
NENÍ NUDA“ 

1 218 200,00 569 760,00 

Cílem vytvoření edukativní, naučné, přírodovědné, lesní, dendro-
logické stezky, určené k ekologické výchově a osvětě, environ-
mentálnímu vzdělávání dětí a mládeže. Seznámení se zajímavou 
florou, faunou a geologií místních skalních masivů nejen formou 
ilustračních, informativních tabulí. 

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

Nutnost léčení včel pro zachování 
jejich pozitivního vlivu na přírodu 

131 811,00 50 000,00 

Provedení organizované léčení včel, bez kterého by včelstva 
slábla a hynula. Včelstva plošně napadena roztočem Varoa de-
struktor. Mírnější zimy minulých let vedly k jeho přemnožení. 
Léčení budou provádět vyškolení členové ČSV za dohledu a 
spolupráce s Krajskou veterinární správou. 
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8 Miloš Zást ěra Zdravotní problematika medů 

72 800,00 37 000,00 

Zaměření na otázky, zda kontaminace pylu souvisí s expozicí 
včelstev v nevhodné oblasti v nevhodnou dobu, nebo zda včely 
činností svých enzymatických žláz dokážou pesticidy rozkládat. 
Budou provedeny  laboratorní testy, které se budou zabývat 
rozborem suroviny těsně po vstupu do úlu, a rozborem suroviny 
vystavené dlouhodobě účinkům včel. 

9 Zahrádka Liberec, z. s. První komunitní zahrada v Liberci – 2. 
fáze – vybudování odpočinkové zóny 

48 000,00 38 400,00 

Vybudování komunitní zahrady na Lazebnickém Vrchu – druhá 
fáze.  Zřízení odpočinkového centra pod širým nebem s parkovou 
úpravou.  Vznikne prostor pro grilování, piknik, konání kulturních, 
vzdělávacích a sportovních akcí. Základem je zatravnění pozem-
ku a vysazení užitkové zeleně. 

10 Jizersko – ješt ědský horský spolek Obnova turistické stezky na Jizeru 

268 395,27 60 000,00 

Obnova povalových chodníků - délka chodníků šířky 1,0 m je 21,0 
m a šířky 0,8 m je 48,5 m. Použity dubové trámy 140 x 100 mm a 
dubové fošny o šířce 1 000 mm nebo 800 mm a tloušťce 50 mm. 
Dále bude provedena oprava jedenácti kamenných stupňů, dopl-
něno cca 19,0 m dřevěných svodnic z dubových fošen. Instalace 
inf. tabule 

11 Rycyklohraní, o.p.s. Recyklace hrou – výjezdní program 
pro školy 

37 160,00 25 660,00 

Cílem projektu v Liberci je zapojení ZŠ, které budou moci interak-
tivními zážitkovými hodinami obohatit environmentální výchovu 
pro své žáky. Recyklace hrou má podobu 45min. workshopu 
určeného pro 1 školní třídu 1. nebo 2. stupně ZŠ. Lektor odučí až 
6 vyučovacích hodin workshopu. Žáci pracují s demontovatelnými 
modely elektrozařízení, vzorky recyklátů nebo výňatky LCA ana-
lýz společnosti Asekol a.s. 

12 ZŠ Dobiášova Předvytří ve škole, PŘED(cházíme), 
VY(užíváme), TŘÍ(díme) 

38 802,00 28 302,00 

Ve škole bude zaveden fungující systém třídění odpadů. Ve 
třídách a na chodbách budou umístěny kontejnery na tříděný 
odpad. Zavedou se služby z řad žáků. Před Vánoci bude uspořá-
dána dílna, kde se bude znovu využívat odpad na výrobu dárků. 
Cesta uvědomělého, zodpovědného chování den co den. 

13 ZO ČSOP Armillaria Soutěž dětí na školách v recyklaci 
odpadu 

52 000,00 40 000,00 

Vyhlášení soutěže ve sběru tříděného odpadu. Cílem soutěže je, 
aby i po skončení soutěže děti nadále pokračovaly v třídění od-
padu. Soutěž bude vypsaná ve čtyřech hlavních kategoriích - PET 
lahve, víčka, kelímky a nápojové kartony. Zvláštní kategorií bude 
hliník. Hodnotící kritéria budou - 1. množství jednotlivých komodit, 
2. čistota a správné roztřídění odpadků. 

14 ZO ČSOP Armillaria Činnost Ekocentra Armillaria a ekopo-
radny 2015 

69 000,00 49 000,00 

Provozování ekoporadny. Poradenství poskytováno zaměstnanci 
ZO; a to v oblastech ochrany přírody a krajiny, péče o druhově 
bohaté lokality a v oblasti sběru, třídění a recyklace odpadu. 
Součástí poradenství bude několik tematických akcí a seminářů. 
Vydávání ekologického občasníku - bude popsána činnost pra-
covníků Armillarie v terénu, proběhnuté akce. 

15 Lidi pro Liberec Revitalizace Sherwoodského lesíku 

285 000,00 198 000,00 

Lokalita „Sherwoodský lesík“ mezi parkovištěm KÚLK, DK Liberec 
a budovou Správy CHKO Jizerské hory. Cílem projektu je připra-
vit revitalizaci dlouhodobě zanedbané plochy veřejné zeleně. Dílčí 
cíle projektu: celý prostor uklidit od odpadků, připravit návrh a 
realizační projekt, získat pro obnovu prostranství finanční podpo-
ru, připravit a realizovat potřebné úpravy. 
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16 Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Brou-
movská 840/7, p. o Revitalizace zahrady MŠ Motýlek 

123 794,00 123 794,00 

Zřízení „ekologické zahrádky". Vysazení ovocných stromů, léči-
vých bylin, ve zvýšených záhonech pěstování zeleniny. Instalace 
palisády, hmatové – poznávací stezky s povrchy z různých pří-
rodních materiálů, ohniště, bylinkové spirály ze žulových bloků. 

17 Dvoreczech Zelený Dvoreczech 

38 670,00 38 670,00 

Jedná se o revitalizaci vnitrobloku v ul. Metelkova, Jungmannova, 
Okružní. Rozčlenění rozlehlé a rovinaté plochy, oživení zelení. 
Výsadba okrasných keřů, stromů a květin. Zatravnění části plo-
chy, ořezy stromů – symetrizace korun, zvýšení provozní bezpeč-
nosti.  

18 Alexandr Kendik - JUNIOR Údržba, ochrana a tvorba zeleně ve 
městě 

83 900,00 67 120,00 

Kácení a řezy dřevin u panelového domu Letná č. p. 530 a u 
bytového domu Americká – Domažlická č. p. 764 - 770. Jedná se 
o místa přístupná veřejnosti. Lokality se nacházejí převážně okolo 
panelových domů. Akce probíhá na pozemcích ve vlastnictví 
Alexandra Kendika a na pozemcích v společnosti PODZIMNÍ LB, 
s.r.o.  

19 Alexandr Kendik - JUNIOR Údržba zeleně v Liberci 2015 

73 807,50 59 046,00 

A. Kendik a společnost PODZIMNÍ LB každoročně pořádají akci 
Údržba zeleně v Liberci. Akce probíhá na pozemcích ve vlastnic-
tví Alexandra Kendika a na pozemcích v společnosti PODZIMNÍ 
LB, s.r.o. Jedná se o místa přístupná veřejnosti. Předmětem je 
seč travních pozemků. Rozloha sekání 19 682 m2 v k. ú. Liberec, 
Nové Pavlovice, Rochlice, Františkov, Staré Pavlovice, Horní 
Růžodol, Doubí a Růžodol 1. 

20 PODZIMNÍ LB, s.r.o. Údržba, ochrana a tvorba zeleně ve 
městě 

86 500,00 69 200,00 

Kácení a řezy dřevin u panelového domu Podzimní č. p. 364 – 
365, u panelového domu Polní č. p. 510, panelového domu  
Hodkovická č. p. 356 – 658 a  Kociánova  č.p. 659 a u panelové-
ho domu Sametová č. p. 838. Akce probíhá na pozemcích ve 
vlastnictví společnosti PODZIMNÍ LB, s.r.o. a na pozemcích ve 
vlastnictví Alexandra Kendika. Jedná se o místa přístupná veřej-
nosti.  

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

24 787,50 19 830,00 

Předmětem je seč travních porostů. Celková plocha seče činí 6 
610 m2 v k. ú. Ruprechtice, Rochlice, Františkov, Nové Pavlovice 
a Staré Pavlovice. Akce probíhá na pozemcích ve vlastnictví 
společnosti PODZIMNÍ LB, s.r.o a na pozemcích ve vlastnictví 
Alexandra Kendika. Jedná se o místa přístupná veřejnosti.  

22 Asociace nestátních neziskových organizací 
Libereckého kraje (ANNOLK) 

Péče o lokality Ruprechtický cvičák, 
Vesecké údolí a Lesík Opičák 2015 

85 000,00 70 000,00 

Cílem je zajistit péči, opravu vybavení a přístupnost lokalit 
Ruprechtický cvičák, Vesecké údolí (okolí NS) a Lesíku Opičák 
pro veřejnost a pro akce osvěty a ekologické výchovy, informová-
ní veřejnosti o zajímavostech liberecké přírody. Projekt řeší drob-
né opravy, nátěry a výměnu vybavení, které dosluhuje, péči o 
cesty a některé porosty. 

23 Asociace nestátních neziskových organizací 
Libereckého kraje 

Zapojování veřejnosti a NNO do 
MA21 v Liberci 2015 

45 500,00 38 000,00 

Cílem projektu je zapojení NNO a veřejnosti do péče o veřejná 
prostranství a lokality veřejné zeleně, pravidelné setkávání a 
využívání zkušeností v oblasti a procesu MA21. - agenda partici-
pace, spolupráce, partnerství veřejné správy a neziskového i 
podnikatelského sektoru města Liberec i aktivních jednotlivců.  
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24 Asociace nestátních neziskových organizací 
Libereckého kraje 

Monitoring výskytu invazních druhů - 
Liberec 2015 

37 000,00 29 000,00 

Cílem projektu je zajistit monitoring výskytu invazních druhů - 
zejména křídlatky a netýkavky na území města Liberec a zpraco-
vat podklady pro jejich potlačovaní na roky 2016 - 2018. Projekt 
řeší mapování aktuálního výskytu, zpracování dat a přípravu etap 
likvidace - včetně parcelního vymezení lokalit pro další jednání s 
vlastníky ID zasažených ploch. 

25 Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Zkvalitnění plochy veřejné zeleně na 
sídlišti Kunratická v Liberci 

70 000,00 70 000,00 

Cílem projektu je úprava přírodní veřejné plochy na sídlišti Kunra-
tická - pozemek ve vlastnictví města Liberec p.p.č.1569/1, k. ú. 
Starý Harcov. Úpravy lokality v souladu s pravidly přírodního 
zahradnictví. Předpoklad obnovení cest, vysekání části náletů, 
vytvoření zázemí pro ohniště, doplnění laviček, přírodních hracích 
prvků, drobné dosadby, instalace edukativních prvků. 

26 Čmelák – Spole čnost p řátel p řírody 
Obnova zanedbaných nebo nevyuží-
vaných pozemků ve vlastnictví města 
Liberec 

291 600,00 235 000,00 

Cílem projektu je obnova zanedbaných nebo nevyužívaných 
pozemků ve vlastnictví města, zvyšovat jejich ekologický a rekre-
ační potenciál. Připravit s pomocí veřejnosti projekt revitalizace 
území „u Pivovarských rybníků“. Pokračovat v obnově lokality 
„Temná ulice“, Připravit a realizovat obnovu parčíku „Památný 
buk u kina Varšava“, připravit návrhy na revitalizaci nových lokalit 
na rok 2016, připravit návrh smlouvy o spolupráci při obnově a 
údržbě vybraných pozemků ve vlastnictví města. 

27 Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p řís. 
org. Revitalizace školních záhonů 

15 500,00 11 000,00 

Revitalizace školních záhonů a  jejich následné využití v rámci 
environmentální výchovy, praktických činností a souvisejících 
výukových předmětů. Žáci zajistí péči o školní záhony v rámci 
výuky. V další pěstitelské sezóně škola plánuje na pozemku 
zasadit různé druhy bylin, které budou následovně využity ve 
školní jídelně. 

28 Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p řís. 
org Údržba květinového záhonu 

8 400,00 8 400,00 

ZŠ Kaplického realizovala v roce 2014 výsadbu okrasného květi-
nového záhonu na pozemku v Doubí u Liberce 67/6, 67/56 u 
točky autobusů MHD. Pro udržení funkčnosti záhonů a snadnější 
údržbu vhodné doplnit k záhonům dřevěné ohraničení a mulčova-
cí kůru (s folií). Žáky navržený tvar záhonů pak bude snadněji 
zachován. 

29 Mateřská škola „Klubí čko“, Liberec, Jugo-
slávská 128/1, p. o. Vrbové hrátky 

40 612,50 40 612,50 

Vytvořit na zahradě MŠ nové prvky ze zeleně (stavby z vrbových 
proutků) - vytvoření bludiště a teepí, zlepšit prostředí zahrady MŠ, 
zajistit dětem stín v letních měsících. Výsadba řízků vrbových 
proutků – pozorování růstu proutků, děti budou poznávat, co 
rostlina potřebuje ke svému růstu. 

30 ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jablo ňová 564/43, p. o. Renovace okrasné zahrady v atriu ZŠ 
a ZUŠ Jabloňová 

60 000,00 60 000,00 

V prostoru atria vytvoření okrasného koutu zahrady s bohatou 
zelení okrasných keřů, trvalek, cibulovin, travin a kapradin a prvky 
biozahrady. Nedílnou součástí budou hmyzí domečky a pítka pro 
ptáky, vytvoření přirozeného prostředí pro hnízdění. Výběr rostlin 
zaměřený tak, aby byl použitelný pro názornou výuku přírodově-
dy, přírodopisu a ekologické výchovy. 
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31 Základní škola a Mate řská škola, Liberec, 
Barví řská 38/6, p. o. Komu se nelení, tomu se zelení! 

84 200,00 84 200,00 

V rámci projektu na školní zahradě vybudování nové zeleně. V 
současné době roste na většině plochy pouze zelený monokultur-
ní trávník. Nově cíl vytvořit řadu stanovišť, která by poskytovala 
různé typy zeleně. Sloužila by ke vzdělávacím potřebám a záro-
veň by poskytovala i různé potravinové zdroje a úkryty pro volně 
žijící organismy. Vybudování 12 vyvýšených záhonů - vysazení 
různých druhů rostlin (léčivé bylinky, okrasné i užitkové rostliny), 
vysázení kvetoucích keřů, vybudování květnaté louky. 

32 Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Radovánka Pionýři pro Zahradu 

48 550,00 38 840,00 

Využití prostor zahrady Rady dětí a mládeže LK, stejně jako 
přilehlé budovy, k realizaci pravidelných aktivit Pionýrské skupiny. 
Dokončení nástěnky a vstupní branky, údržba a úprava prostor 
altánu, výroba dřevěných květináčů, ošetření všech dřevěných 
částí olejovou lazurou, výroba herních prvků - počítadlo, psací 
tabule, dáma, ruské kuželky, výsadba stromů a keřů v areálu 
zahrady, výsadba drobných keřů, popínavých rostlin, okrasných 
rostlin a skalniček. Výroba kompostéru, výroba odpadkového 
koše na tříděný odpad, pořádání Dětského dne 2015. 

33 Mateřská škola “Malinek“, Liberec, Kaplické-
ho 386, p. o Zeleň pro děti 

28 000,00 28 000,00 

Projekt zaměřen na tvorbu zeleně v okolí mateřské školy Malínek 
- úpravy terénu před MŠ. Vytvoření okrasného živého plotu, 
vzhledných trávníků, okrasných keřů - zároveň zamezení bezo-
hledného venčení a znečišťování pozemků. Prostory před MŠ 
oživit novou zelení (stromky, keře, nová zemina na úpravu nerov-
ného terénu...), aby celek před MŠ  byl harmonický a kultivovaný. 

    CELKEM 3 722 789,77 2 377 984,50   
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 

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-
pie platných dokladů o právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis 
z obchodního rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (např. zápis 
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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. 6  
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