VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Ekologické centrum Žatec, občanské sdružení, IČ 22837205
Ekologické centrum Žatec, o.s. v roce 2012 realizovalo následující programy, projekty a akce:
Projekt Environmentální poradenství a zapojení veřejnosti do rozhodování podporováno městem Žatec
Zajištění provozu environmentální poradny v roce 2012 v rozsahu 16 hodin týdně po dobu celého roku
Zpracování stanoviska k jednomu zjišťovacímu řízení
Zřízení a provoz 7 informačních míst vybavených informačními stojany a informačními materiály
Projekt Environmentální modelové aktivity pro veřejnost
Výukový program pro ZŠ “ Zdroje pitné vody a jejich ochrana”
Mapování potenciálních zdrojů znečištění zdroje pitné vody Holedeč
Projekt Revitalizace levostrannéhomeandru řeky Ohře  na p.p. č. 603 v k.ú. Žatec
Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity v Ústeckém kraji
Výsadba původních druhů dřevin a keřů, průvodní osvětová, výuková a vzdělávací kampaň
Projekt: Doplnění drobného mobiliáře na Naučné stezce Holedeč
Program ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Ústeckého kraje
Program péče o krajinu
Péče o zvláště chráněný významný krajinný prvek č. 4/97 Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč.
Likvidace křovinného a dřevinného náletu, kosení travního porostu, realizace opatření pro zachování lokality
s výskytem zlatovlásku obecného a dalších xerothermních rostlin
Sanační zásah na významném krajinném prvku č. 1/00 Břežanská stráň
Akce pro veřejnost zaměřené na připomenutí významných dní ekologického kalendáře:
1. Den otevřených dveří úpravny vody v Holedeči ku příležitosti Mezinárodního dne vody
2. Cykloturistická akce “ Poznej přírodní památky Žatecka” ku příležitosti Dne Země
3. Fotografická soutěž “Objev přírodu Žatecka” ku příležitosti roku 2012 jako Mezinárodního roku vody
výstava fotografií účastníků soutěže ve vestibulu žatecké radnice
Další neplánované akce:
1. Zřízení odpočívadla u řeky Ohře – Komunitní program města Žatce
2. Výukový program pro 160 dětí ZŠ Žatec Jižní “Rozloučení s podzimní přírodou”
3. Tisk letáku “Pozvánka na Naučnou stezku Holedeč”, velikost A1, počet 50 ks
4. Oprava mobiliáře a výměna tabule na zimovišti vodního ptactva u řeky Ohře
Členové Ekologického centra Žatec, o.s. ve druhé polovině roku zajišťovali údržbu Naučné stezky v Holeči, průběžně
prováděli její úklid, odváželi odpady, seklali trávu, prováděli drobné opravy mobiliáře a zajišťovali výměnu informačních desek.
Podíleli se na zřízení mobiliáře na zimovišti vodního ptactava a dalších zájmových lokalitách. V zimním období přikrmovali
zvěř v lesích města Žatce a zajišťovali přikrmování ptactva na zimovišti na Ohři. Zapojili se do ekologicky zaměřených akcí
organizovaných městem pro žateckou mládež.

VÝKAZY ZISKU A ZTRÁTY K 31.12. 2012 v tis. Kč
VÝNOSY

NÁKLADY
Spotřeba materiálu

42

Tržby z prodeje služeb

46

Spotřeba energie

11

Tržby za prodané zboží

1

Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady
Náklady celkem

2

Jiné ostatní výnosy

8

Přijaté příspěvky (dary)

51

95
9

Provozní dotace

223

Výnosy celkem

374

181
61
2
358

