
Zápis č. 2/2020 

z jednání výboru pro rozvoj a životní prostředí 

konané dne 19. 2. 2020 

 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Hampl – předseda, Bc. Zuzana Kocumová, Mgr. Petr Brestovanský, Ing. Michael 

Otta, Ing. Vladimír Zaplatílek, Mgr. Ondřej Petrovský, Štěpán Brodský, Hana Zemanová, Mgr. Ibehejová 

Jana, Mgr. Ondřej Bartůšek a Ing. Karolína Hrbková. 

Omluveni: Zdeněk Chmelík, Bc. Zuzana Wudyová 

Pozvaní/hosté: Ing. Michaela Maturová – vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

                            Mgr. Jiří Šolc – náměstek primátora 

                            Bc. Vašina Leoš – referent odboru ekologie a veřejného prostoru 

                           Anna Kšírová – Pracovní skupina Pro klima 

                           Ing. Jiří Němeček – předseda pracovní skupiny Pro klima 

 

1.   Úvod 

Předseda výboru Ing. Tomáš Hampl přivítal všechny přítomné na 2. zasedání v roce 2020.  

Výbor se sešel v počtu 11 členů a byl prohlášen za usnášení schopný. 

 

V úvodu zasedání předseda pan Hampl informoval přítomné členy o pozvaných účastnících zasedání a 

to pana Němečka a paní Kšírové z pracovní skupiny Pro klima a úpravě programu. Dalším bodem 

zasedání po úvodu bylo představení dané pracovní skupiny, jejich činnosti a zájmů.  

Přítomní členové výboru poté souhlasili s navrhovaným programem jednání:                                          

1. Úvod 

 

2. Představení pracovní skupiny Pro klima 

 

3. Vyhlášení programů Ekofondu a Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2020 

 

4. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Ekofondu a Fondu rozvojové spolupráce za rok 2019 

5. Horní Kopečná - Na Žižkově, umístění kontejnerů na tříděný odpad a veřejná zeleň - email p. 

Štěpničky (informace) 

6. Otevřený dopis – vyhlášení klimatické nouze (informace) 

7. Materiály předkládané na 2. ZM 

 

8. Diskuze 



Hlasování: 

Pro: 9 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 2 hlasů 

 

2. Představení pracovní skupiny Pro klima 

Pracovní skupina pro klima byla ustanovena jako poradní orgán Rady města Liberec pro změny 

klimatu. Orgán je iniciační a poradní, v současnosti se věnuje zpracovávání možných adaptačních a 

mitigačních opatření v jednotlivých oblastech (energetika, stavebnictví, zeleň, voda, doprava a další). 

Cílem činnosti je město, které se staví odpovědně ke změně klimatu a efektivně snižuje svůj negativní 

vliv na klima a životní prostředí, a zároveň je připravené na rizika, která se změnou klimatu souvisejí. 

Skupina se též věnuje osvětě směrem k veřejnosti. Členové skupiny pravidelně píší články do 

Zpravodaje. S vedením města se aktuálně snaží vyřešit, k jakým materiálům by se pracovní skupina 

měla vyjadřovat.  

Členové skupiny jsou: 

Jiří Němeček (předseda) 

Renata Balašová 

Petr Olyšar 

Karolína Hrbková 

David Nejedlo 

Jarmila Mejstříková 

Martin Dušek 

Věra Přibylová 

Anna Kšírová 

Jan Márton (zatím nejmenovaný člen skupiny, dlouhodobý host) 

Jiří Louda  (zatím nejmenovaný člen skupiny, dlouhodobý host)  

 

3.    Vyhlášení programů Ekofondu pro rok 2020 a Zpráva o využití dotací z Ekofondu za rok 2019 

V rámci vyhlášení Ekofondu Dotační fond SML a alokovaných finančním prostředkům je navrženo 

vyhlášení 2 programů: Ekologie a zeleň a Odpady.  

1.1. Program Ekologie a zeleň v rámci Ekofondu Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem 
finančních prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 950.000 Kč, 

1.2. Program Odpady v rámci Ekofondu Dotačního fondu SML, s předpokládaným objemem finančních 
prostředků na rozdělení v tomto vyhlášení programu ve výši 295.000 Kč, 
 



Lhůta pro podání žádosti byla stanovena na období 3.4.-12.5.2020. 

Hlasování: 

Pro: 11 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 0 hlasů 

Usnesení: 

Výbor doporučuje ke schválení předkládaný materiál „Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu 

Dotačního fondu SML na rok 2020“ a vyhlásit tak program Ekologie a zeleň a program odpady v rámci 

tohoto fondu. 

 

 

Materiál Zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2019 obsahoval souhrnné informace o využití dílčího 

fondu. V roce 2019 bylo podáno 15 žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu. Dva projekty musely být 

dle Statutu DF SML z dalšího hodnocení vyřazeny, a to z důvodu nesplnění podmínek vyhlášení 

programů. ZM následně svým usnesením č. 159/2019 ze dne 30.5.2019 schválilo přidělení dotace 10 

projektům a plně se tedy ztotožnilo s návrhem výboru. Devět projektů v programu Ekologie a zeleň a 

jeden projekt v programu Odpady. Celkem v rámci uvedených dvou programů bude rozděleno 677.068 

Kč. V programu Ekologie a zeleň byly provedeny 2 vratky ve výši 9.652,50 Kč. 

 

Hlasování: 

Pro: 10 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 1 hlas 

Usnesení: 

Výbor bere na vědomí předkládaný materiál „Závěrečná zpráva o hospodaření dílčího fondu 

Ekofondu SML za rok 2019“ a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení. 

 

4.    Vyhlášení programů Fond rozvojové spolupráce pro rok 2020 a Zpráva o využití dotací z Fondu 

rozvojové spolupráce za rok 2019 

Předkládaný materiál byl již projednáván radou města dne 18.2.2020. Rada města předkládaný 

materiál stáhla z jednání. Rada nesouhlasila se zněním bodu ve Vyhlášení v programu 2.2 Podpora 

místních komunit v bodě A. – okruh způsobilých žadatelů, citace bodu „Místně příslušné spolky, které 

doloží činnost alespoň 12 měsíců, a fyzické osoby – členové osadních výborů s písemným pověřením 

osadního výboru k jednání ve věci podání žádosti.“ 

Výbor měl tedy rozhodnout o správném znění způsobilých žadatelů v tomto programu.  



Dále na návrh člena výboru pana Petrovského byly odhlasovány následující změny znění Vyhlášení 

Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2019 takto: 

 a) Návrh na zrušení % omezení u jednotlivých uznatelných výdajů v obou programech 

 

Původní verze: 

Uznatelné výdaje  Neinvestiční výdaje přímo související 
s aktivitami uskutečněnými v souladu s účelem 
podpory a jsou účetně vedeny jako: 
• drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný 
majetek může tvořit maximálně 50 % 
skutečných celkových způsobilých výdajů 
• nákup materiálu může tvořit maximálně 50 % 
skutečných celkových způsobilých výdajů 
• nákup služeb může tvořit maximálně 50 % 
skutečných celkových způsobilých výdajů 
• osobní výdaje mohou tvořit maximálně 50 % 
skutečných celkových způsobilých výdajů 
• provozní výdaje – nájem kanceláře, energie, 
telefonní výdaje, fax, poštovné, mohou tvořit 
maximálně 20 % skutečných celkových 
uznatelných výdajů 

 

 

Navrhovaná verze znění: 

Uznatelné výdaje  Neinvestiční výdaje přímo související 
s aktivitami uskutečněnými v souladu s účelem 
podpory a jsou účetně vedeny jako: 

• drobný dlouhodobý hmotný i 
nehmotný majetek  

• nákup materiálu  
• nákup služeb  
• osobní výdaje  
• provozní výdaje  

 

Hlasování: 

Pro: 11 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 0 hlasů 

Usnesení:  

Výbor pro rozvoj a životní prostředí souhlasí s návrhem úpravy zrušit % podíl u jednotlivých typů 

uznatelných výdajů v obou vyhlašovaných programech. 



 

b) Návrh na snížení minimální výše dotace z 10 tis na 5 tis.v programu 2.2 Podpora místních komunit 

Hlasování: 

Pro: 11 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 0 hlasů 

Usnesení: 

Výbor pro rozvoj a životní prostředí souhlasí s návrhem úpravy zrušit % podíl u jednotlivých typů 

uznatelných výdajů v obou vyhlašovaných programech. 

 

c) Oprava bodového hodnocení v programu 2.1 Partnerská spolupráce a to v bodě G. Kritéria pro 

hodnocení 3. Zkušenosti s projektem/partnerstvím 

 

Kritéria pro 
hodnocení, bodová 

škála kritérií, 
případně váhy 

kritérií: 

 

 

 

1. Finanční podíl žadatele, resp. jiné zdroje (vyplývá z rozpočtu) 

 

a) do 30% včetně z celkových uznatelných výdajů projektu                  10 

bodů 

b) více než 30% - 45% včetně z celkových uznatelných výdajů projektu      8 

bodů 

c) více než 45% - 60% včetně z celkových uznatelných výdajů projektu      6 

bodů 

d) více než 60% - 80% včetně z celkových uznatelných výdajů projektu        4 

body 

 
       2.     Počet aktivních účastníků projektu 

 

a) Aktivit projektu se prokazatelně aktivně účastní více než 10 fyzických osob 

10bodů 

b) Aktivit projektu se účastní 5-10 fyzických osob                                                5 

bodů 

c) Aktivit projektu se účastní méně než 5 osob                                                      1 

bodů 

 

3.   Zkušenosti s projektem/partnerstvím  

     (návaznost, tradice, projekt realizován v posledních 5 letech)  

 

a) 4 – 5x                          10 bodů 
b) 1 – 3x                           8 bodů 
c) 0x                                 6 bodů 

 

 

 

 



Hlasování: 

Pro: 10 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 1 hlas 

Usnesení: 

Výbor přijal návrh na opravu bodového hodnocení v programu 2.1 Partnerská spolupráce. 

 

Dále výbor po diskuzi navrhl hlasování o zachování „Okruhu způsobilých žadatelů: Místně příslušné 

spolky, které doloží činnost alespoň 12 měsíců, a fyzické osoby – členové osadních výborů s písemným 

pověřením osadního výboru k jednání ve věci podání žádosti.“ A zapracování výše uvedených změn ve 

Vyhlášení Fondu rozvojové spolupráce. 

Hlasování: 

Pro: 11 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 0 hlasů 

Usnesení: 

Výbor pro rozvoj a životní prostředí po zapracovaní uvedených změn doporučuje zastupitelstvu 

města ke schválení materiál „Vyhlášení programů dílčího Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2020“ 

a zachování původního znění Okruhu způsobilých žadatelů v programu 2.2 Podpora místních 

komunit. 

 

4.  Zpráva o využití dotací z Fondu rozvojové spolupráce za rok 2019 

 

K danému materiálu neměl výbor žádné připomínky.  

Ze strany člena pana Petrovského byl hlášen možný střed zájmu k hlasování tohoto bodu. Hlasování 

se tedy zdržel. 

 

Hlasování: 

Pro: 10 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 1 hlas 

Usnesení: 

Výbor pro rozvoj a životní prostředí bere předložený materiál na vědomí a doporučuje jej 

zastupitelstvu města Liberec ke schválení.  

 



 

5.   Horní Kopečná - Na Žižkově, umístění kontejnerů na tříděný odpad a veřejná zeleň  

      - email p. Štěpničky (informace) 

K danému bodu byl členům výboru zaslána komunikace, která je přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování: 

Pro: 9 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 2 hlasy 

Usnesení: 

Výbor bere na vědomí obdržený materiál od pana Štěpničky. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.  Otevřený dopis – vyhlášení klimatické nouze (informace) 

Dne 20.12.2019 SML obdrželo výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze od zástupců hladovkářů za 
Extenction Rebellion Česká republika. 
Dopis byl směřovaný na primátora, náměstky, radní a zastupitele statutárního města Liberec. 
Dopis byl předložen Radě města a následně Zastupitelstvu.  
V dopisu se uvádí, že město trvale čelí dopadům klimatické změny a zároveň hledá cesty jak 
minimalizovat její vliv a také jak snižovat svou činností dopad na změnu klimatu. Již řadu let realizuje 
opatření, která napomáhají snížit emise CO2 a opatření která by měli minimalizovat dopady 
klimatické změny. Všechny toto kroky se město snaží již naplňovat. 
Dopis obsahuje výběr konkrétních reálných aktivit, které město již činí, připravuje nebo chystá. 

 

Hlasování: 

Pro: 9 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 2 hlasy 

Usnesení: 

Výbor bere na vědomí daný bod jednání. 

 

 

 

7.  Materiály předkládané na 2. ZM 

 

  - Odvolání a jmenování členů ŘV IPRÚ 

 

 

 



Hlasování: 

Pro: 7 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 4 hlasy 

Usnesení: 

Výbor bere na vědomí předložený materiál a doporučuje ZM odvolání a jmenování členů ŘV IPRÚ 

dle uvedeného. 

 

 

 

Další zasedání výboru bude probíhat dne 18.3.2020 

 

 

 


