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Název materiálu: Dům přírody (bývalá škola Dolánky) – komentář ke
zprávě Kontrolního výboru ZM
Předkládá: Ing. Pekař,
Vypracovali: Ing. Pekař, Ing. Krsková, Mgr. Špetlík
Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Pekař, Mgr. Špetlík
Předložení materiálu uloženo: //
Přílohy: //
Právní norma: //
Projednáno v: //
Vztah k rozpočtu města: Příjem do rozpočtu města 3.048.860,-. Kč
Zdůvodnění:
Vážení zastupitelé
Jako předkladatelé materiálů k Domu přírody si dovolujeme podat vysvětlení a doplnění
k předkládanému materiálu Kontrolního výboru:
Zpráva Kontrolního výboru předkládaná KV pod bodem č. 10. Věc: Rekapitulace a kontrola
usnesení přijatých v souvislosti s projektem Domu přírody v Dolánkách
Usnesením č. 602/2012 z 21.11. 2012 RM souhlasila s „s uzavřením smlouvy na postoupení
projektu Dům přírody Český ráj na Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.“
Dále RM svým usnesením č. 238/2013 (13.5.2013) doporučila zastupitelstvu města „schválit
finanční spoluúčast města na krytí provozních výdajů Domu přírody Českého ráje provozované
Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje do maximální výše 200 tisíc Kč ročně po dobu
udržitelnosti projektu“. Následně ZM přijalo ve stejném znění usnesení č. 107/2013 (30.5.2014).

Vysvětlení:
Dovolujeme si objasnit majetkové vztahy v organizaci Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
Vlastníky této organizace jsou
1/3 obec Oldřichov v Hájích
1/3 Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace (Střevlík)
1/3 Suchopýr o.p.s.
Vlastníkem nemovitosti Ekologického centra v Oldřichově v Hájích je Ekocentrum Oldřichov
v Hájích o.p.s., nájemníkem a provozovatelem této nemovitosti je Střevlík.
Při podání projektu na Dům přírody na Státní fond životního prostředí bylo nutno prokázat odborné
zkušenosti s vedením ekologického vzdělávání, proto provozovatelem a pronajímatelem Domů
přírody v Dolánkách byl určen Střevlík v čele s ředitelem Ing. Hromádkou. Bývalou školu
v Dolánkách kupuje a zároveň je nositelem projektu Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s..
Z tohoto pohledu postup RM a ZM je v pořádku.

V komentáři k uvedenému usnesení RM z 13.5.2013 je navíc chybně uvedeno označení neziskové
organizace: „RM vyslechla vystoupení pana Hromádky, ředitele Střevlík,o.p.s….“ Středisko
ekologické výchovy Libereckého kraje je příspěvkovou organizací LK, nikoli o.p.s.

Vysvětlení:
Jedinou nepřesností je označení pana Ing. Radka Hromádky pouze jako ředitele Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále Střevlík) a opomenutí, že
pan Ing. Hromádka je též ředitelem Ekocentra Oldřichov v Hájích o.p.s. v RM z 13.5.2013:
Dům přírody a provozní spoluúčast města
RM vyslechla vystoupení pana Hromádky, ředitele Střevlík, o.p.s. Zařízení by mělo sloužit na kratší
vzdělávací akce (2-3 hodinové akce), ekocentrum v Oldřichově v Hájích je spíše orientováno na
dlouhodobé pobyty. Diskuze o výši a způsobu dotace.
Usnesení č. 238/2013
RM doporučuje ZM schválit finanční spoluúčast města na krytí provozních výdajů Domu přírody Českého
ráje provozované Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje do maximální výše 200 tis. Kč ročně po
dobu udržitelnosti projektu (10 let).

(Hlasování:8/0/1)
Tím, že je ředitelem obou organizací, tak zápis je v zásadě správný. Toto považujeme pouze za
doplnění.
Závěr:
Z výše uvedených skutečnosti doporučujeme Zastupitelstvu města vzít zprávu kontrolního
výboru pouze na vědomí.

