
Zápis č. 1/2022 

z jednání výboru pro rozvoj a životní prostředí 

konané dne 19. 1. 2022 

 

Přítomni: Zdeněk Chmelík – předseda, Mgr. Petr Brestovanský, Mgr. Ondřej Bartůšek, Mgr. Ibehejová 

Jana, Ing. Michael Otta, Bc. Zuzana Kocumová, Ing. Vladimír Zaplatílek, Mgr. Dita Landová a online Hana 

Zemanová, Mgr. Ondřej Petrovský, Bc. Zuzana Wudyová, Lumír Vadovský a Bc. Vojtěch Prachař. 

Omluveni:  

Neomluveni:   

Pozvaní/hosté:  Ing. Loučková Kotasová – náměstkyně primátora 

                              Mgr. Veronika Futóová – vedoucí odd. přípravy a řízení projektů 

                              Bc. Leoš Vašina – referent odb. ekologie a veřejného prostoru 

1.   Úvod 

Předseda výboru pan Zdeněk Chmelík přivítal všechny přítomné na 1. zasedání v roce 2022.  

Výbor se sešel v počtu 13 členů, z toho 5 členů online formou zasedání. Výbor tak byl prohlášen za 

usnášení schopný. 

 

Jako ověřovatel zápisu byl navržen pan Mgr. Ondřej Bartůšek. 

 

Hlasování: 
Pro: 11 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 2 hlasy 
 

Hlasování o přijetí změn programu zasedání. 

Hlasování: 

Pro: 11 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 2 hlasy 

 

Členové výboru souhlasili se změnami navrženého programem jednání ve znění:                     

 
Navrhovaný program: 

                                          
1. Úvod – p. Chmelík (15:00 – 15:05) 

 

2. Materiály předkládané na 1. ZM – pí. Futóová (15:05 – 15:15) 

 



- Informace o činnosti výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města Liberec za 

II. pololetí roku 2021  

                             

- Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. – směna pozemků 
 

3. Návrh vyhlášení programů Ekofondu pro rok 2022 – p. Vašina (15:15 – 15:30) 

 

 

4. Diskuze (15:30 – 16:00) 

 

 

2.    Materiály předkládané do 1. ZM  

 

-Informace o činnosti výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města Liberec za II. pololetí 

roku 2021  

V souladu se zněním bodu č. 28 Statutu výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města 
Liberec, předkládá výbor informaci o činnosti za II. pololetí roku 2021. 
 
Dále pak v souladu s bodem č. 9 Statutu Výboru pro rozvoj a životní prostředí byl na zasedání 
projednán a schválen časový plán činnosti pro rok 2022. 
 
 
Výbor pro rozvoj a životní prostředí vzal předkládanou informaci na vědomí. 

 

- Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. – směna pozemků 
 

Směna pozemků za účelem získání části pozemku p. č. 2223/34 v soukromém vlastnictví do vlastnictví 
statutárního města Liberec. Jedná se o část pozemku, který je dotčen trvalým záborem připravované  
investiční akce "Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek Liberec, k. ú. Vesec u Liberce" Iniciátorem 
směny pozemků je odbor strategického rozvoje a dotací, který připravuje majetkoprávní vypořádání 
pozemků potřebných pro realizaci akce „Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M., úsek Liberec. 
Vlastník pozemku 2223/34 navrhl majetkoprávní vypořádání formou směny pozemků s tím, že 

směňovaný pozemek v jeho vlastnictví bude zaměřen v rozsahu od vybudovaného oplocení ke 

komunikaci, což znamená, že součástí městem nabývaného pozemku se stane i památníček spolu se 

dvěma javory.  Současně bude zachován stávající přístup a příjezd na p.p.č. 2223/34 a to zřízením 

služebnosti chůze a jízdy přes nově vzniklý pozemek p.č. 2223/81, který město nabývá do svého 

vlastnictví.   

 

Hlasování: 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 0 hlasů 
 

Usnesení: „Výbor pro rozvoj a životní prostředí souhlasí se směnu pozemku  p. č. 2223/81 o výměře 72 

m2 (oddělen z p.p.č. 2223/34 dle GP  č.  2570-254/2021) v  k.ú.  Vesec u Liberce, ve vlastnictví: Theodor 



Selassie Gebre, trvale bytem K Buči 1231/30, 594 01 Velké Meziříčí, za pozemek p.č. 2249/5 o výměře 

147 m2 (oddělen z pozemku p.č. 2249/1 dle GP č. 2570-254 /2021) v k.ú. Vesec u Liberce, ve vlastnictví: 

statutární město Liberec, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, bez doplatku“ 

 

A dále souhlasí 

 

Se „zřízením služebnosti stezky a cesty k tíži městem nabývaného pozemku p.č. 2223/81 

(oddělen GP č. 2570-254/202 z pozemku p.č. 2223/34) v k.ú. Vesec u Liberce, spočívající v 

povinnosti strpět přístup a příjezd v rozsahu vyznačeném  GP č. 2570-254/2021 (Det. "A") ve 

prospěch oprávněného pozemku p.č. 2223/34 (oddělen GP 2570-254/2021 z pozemku p.č. 

2223/34 a označený jako pozemek p.č. 2223/34 o výměře 1033 m2) v k.ú Vesec u Liberce, v 

současném vlastnictví Theodora Selassie Gebre, trvale bytem K Buči 1231/30, 594 01 Velké 

Meziříčí. Služebnost se sjednává  bezúplatně a na dobu neurčitou“ 

 

 

Na základě dotazů na zasedání připojuji odkaz k projektu, kde je uvedený i předpokládaný 

harmonogram stavby. 

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/projekty-mesta/projekty/cyklostezka-liberec-

hodkovice-n-m-usek-liberec.html 

 

 

Dále níže připojuji finanční rozpočet na stavbu samotnou…. 

 

 

https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/projekty-mesta/projekty/cyklostezka-liberec-hodkovice-n-m-usek-liberec.html
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/projekty-mesta/projekty/cyklostezka-liberec-hodkovice-n-m-usek-liberec.html


 
 

 

    3.    Návrh vyhlášení programů Ekofondu pro rok 2022 

 

 Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci: 1.1 Program Ekologie a zeleň 

                                                                                               1.2 Program odpady 
 
Podrobnosti k vyhlášení programů jsou přílohou tohoto zápisu, včetně zapracování připomínek pana 
Otty.  
 
 



Hlasování: 
Pro: 13 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 0 hlasů 
 

Usnesení: „Výbor pro rozvoj a životní prostředí doporučuje schválení předloženého materiálu 

k vyhlášení programu Ekofondu pro rok 2022“ 

 

 

4. Diskuze 

 

Tématem diskuze byl i program Grantys (žádosti  dotace z Ekofondu) a požadavek na pana náměstka 

Šolce, zdali by mohlo dojít k rozšíření funkcí této webové aplikace, minimálně o možnost 

elektronického podání prostřednictvím datové schránky či elektronickou identitu. 

 

Předseda výboru pan Chmelík navrhl v průběhu roku zajištění možnosti prohlídky Liberecké Teplárny, 

případně Spalovny, aj. 

 

Zároveň se tajemnice výboru pokusí zajistit možnost návštěv na realizovaných projektech odboru 

strategického rozvoje a dotací. 

 

 

 

Další zasedání výboru bude probíhat dne 16.2.2022. 


