
Zápis č. 5/2022 

z jednání výboru pro rozvoj a životní prostředí 

konané dne 25. 5. 2022 

 

Přítomni: Zdeněk Chmelík – předseda, Bc. Zuzana Kocumová – místopředsedkyně, Mgr. Petr 

Brestovanský, Mgr. Ibehejová Jana, Ing. Michael Otta, Jaroslava Kašparová, Mgr. et Mgr. Dita Landová, 

Bc. Zuzana Wudyová, Lumír Vadovský a Mgr. Ondřej Petrovský. 

 

Omluveni: Hana Zemanová 

Neomluveni:  Bc. Vojtěch Prachař 

Pozvaní/hosté:  Mgr. Jiří Šolc – náměstek primátora 

                             Bc. Leoš Vašina – referent odboru ekologie a veřejného prostoru 

                             Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D. – předseda komise pro MA21 

1.   Úvod 

Předseda výboru pan Zdeněk Chmelík přivítal všechny přítomné na dalším již pátém zasedání výboru 

v roce 2022.  

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

Jako ověřovatelka zápisu byla navržena paní Bc. Zuzana Kocumová. 

 

Hlasování: 
Pro: 7 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 4 hlasy 
 

Hlasování o přijetí programu zasedání. 

Hlasování: 
Pro: 7 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 4 hlasy 
 

Členové výboru souhlasili s navrženým programem jednání ve znění:                     

 
Navrhovaný program: 

                                          
1. Úvod  

 

2. Materiály předkládané na 5. ZM  

              - Výroční zpráva za rok 2021 a Akční plán MA21 pro rok 2022 – informace 



- Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2021 

 

3. Ekofond a program podpory DČOV   

 

4. Diskuze  

 

 

     2.      Materiály předkládané na 5. ZM  

  

               - Výroční zpráva za rok 2021 a Akční plán MA21 pro rok 2022 – informace 

 

Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D.  předseda Komise pro místní Agendu 21 a člen výboru pro sociální věci 
a bezpečnost SML informoval členy o daném materiálu včetně zodpovězení otázek členů výboru 
k danému bodu. 
Statutární město Liberec vstoupilo v roce 2013 do Národní sítě Zdravých měst ČR. Zastupitelstvo 
města schválilo členství na svém zasedání dne 25. 4. 2013 a současně se přihlásilo k podpisu 
Deklarace Zdravého města. Dle povinných Kritérií a Pravidel MA21 pro rok 2022, které schválila v 
prosinci 2021 Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, je 
každoročně třeba vypracovat Výroční zprávu a Plán zlepšování (Akční plán) MA21. Plnění podmínek 
Kritérií a Pravidel MA21 je základem pro hodnocení úrovně kvality. Z hlediska naplňování kritérií se 
město nachází v kategorii D. Koordinátor spolu se zodpovědným politikem pro MA21 a projekt 
Statutární město Liberec - Zdravé město navrhuje vybrané aktivity k realizaci. Dokument byl 
projednán Komisí pro místní Agendu 21. 
 
První část dokumentu shrnuje činnost a aplikování MA21 v rámci SML. Informuje o stavu 
institucionálního ukotvení, o aktivitách týkajících se plánování s veřejností a stavu sekce MA21 na 
webu města. Součástí jsou příklady prezentace činnosti v médiích a realizace osvětových kampaní a 
akcí orientovaných na udržitelný rozvoj, do kterého jsou zapojeny nevládní organizace, podnikatelský 
sektor i veřejná správa nebo informace o realizaci participativního rozpočtu. V neposlední řadě 
zpráva obsahuje informace o průběžném vzdělávání koordinátorky MA21 a také příklad vzdělávací 
akce pro pracovníky úřadu. 
 
Druhá část obsahuje plán aktivit na rok 2022, kde jsou navrženy záměry a cíle, které by měly zlepšit 
uplatňování místní Agendy 21. Je jimi především plánování ve spolupráci s veřejností a další osvětové 
akce, jako například „Světový den srdce“ nebo „Evropský týden mobility“. Pokračovat budou práce na 
osvětové kampani proti nadužívání jednorázových plastů a vzdělávací akci pro veřejnost zaměřené na 
hospodaření s vodou. Pokračovat bude realizace participativního rozpočtu, rozvoj dovedností 
pracovníků úřadu a podpora fungování osadních výborů. Cílem je také zlepšení participace občanů a 
zajištění koordinátora participace. 
 
Dotaz na p. Hájka vznesl člen p. Otta a to proč je plán pro rok 2022 předkládán až v 5/2022 a dále pak 
dotaz na složení komise – proč není skupina s větším obsazením. 
Odpovědi: 

1. Plán se předkládá spolu s výroční zprávou, kterou zpožďuje čekání na vyhodnocení některých 
aktivit, příčinou bylo i časové vytížení členů komise. Naprosto ale souhlasím, že květen je 
příliš pozdním datem a v příštím roce nastavíme systém práce tak, aby mohl být plán 
předložen dříve. 



2. Komise počtem svých členů odpovídá statutu a zastoupen je veřejný, neziskový, 
podnikatelský i občanský sektor. Případné rozšíření by mělo být podmíněno aktivní 
participací na práci komise, velmi ale vítám například nápad na rozšíření o zástupce mladých 
občanů, jehož možnou realizaci vezmu v úvahu. 

 
Výbor vzal předloženou informaci na vědomí. 
 
              - Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2021  

 

V rámci členství statutárního města Liberec v Národní síti Zdravých měst ČR je jednou z aktivit společné 
plánování s veřejností – Veřejné fórum 2021, které je důležitým parametrem v hodnocení kvality 
Zdravých měst. Veřejné fórum 2021 se konalo v Liberci dne 25. října 2021. Na základě hlasování 
přítomných, které bylo následně ověřeno anketou mezi širokou veřejností v tištěné a elektronické 
podobě, vyplynulo 10 priorit k řešení, které jsou součástí této zprávy. 
 
Seznam priorit a jejich garanti dle kompetencí jednotlivých odborů: 
 
1) Rekonstrukce bazénu, navýšit počet bazénů v Liberci 
Zodpovědný politik: Ing. Zbyněk Karban 
Zodpovědný úředník: Ing. Jaroslav Schejbal 
 
2) Zajistit rychlé vlakové spojení Praha – Liberec 
Zodpovědný politik: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Mgr. Petr Židek, MPA 
Zodpovědný úředník: Ing. arch., Ing. Jiří Janďourek 
 
3) Zajistit veřejné WC v centru s provozem nonstop 
Zodpovědný politik: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 
Zodpovědný úředník: Ing. arch., Ing. Jiří Janďourek 
 
4) Vytvořit nové terénní a odlehčovací sociální služby pro seniory s vysokou mírou podpory a pro osoby 
s duševním onemocněním 
Zodpovědný politik: PhDr. Mgr. Ivan Langr 
Zodpovědný úředník: Mgr. Pavel Kalous 
 
5) Spojení cyklostezek – propojení už hotových úseků 
Zodpovědný politik: Ing. Radka Loučková Kotasová 
Zodpovědný úředník: Ing. Michaela Maturová 
 
6) Využít dominanty města (např. zámek) pro kulturní akce 
Zodpovědný politik: PhDr. Mgr. Ivan Langr 
Zodpovědný úředník: Ing. Šárka Mizerová 
 
7) Zachovat občanskou vybavenost a možnost volnočasových aktivit v rámci výstavby soc. bydlení na 
Žižkově, dostatečně informovat obyvatele 
Zodpovědný politik: Ing. Radka Loučková Kotasová, PhDr. Mgr. Ivan Langr 
Zodpovědný úředník: Ing. Michaela Maturová, Mgr. Pavel Kalous 
 
8) Podpořit přirozený pohyb venku, cesty do školy, práce, volnočasové aktivity – jízda na kole a chůze 
Zodpovědný politik: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., PhDr. Mgr. Ivan Langr 
Zodpovědný úředník: Ing. arch., Ing. Jiří Janďourek, Ing. Šárka Mizerová 



9) Zajistit bezpečnost v lokalitě Fügnerova 
Zodpovědný politik: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 
Zodpovědný úředník: Městská policie, Mgr. Ladislav Krajčík 
 
10) Propojit parkové plochy v centru 
Zodpovědný politik: Mgr. Jiří Šolc 
Zodpovědný úředník: Ing. Lucie Sládková  
 
Na zasedání zazněl dotaz, zdali existuje časový harmonogram a  jak se s ním případně pracuje. 
Odpověď byla, že nic takového není. 
 
Hlasování: 
Pro: 11 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 0 hlasů 

 

Usnesení: „Výbor pro rozvoj a životní prostředí bere na vědomí stanovené garanty pro řešení priorit 
města vyplývajících z výsledků hlasování obyvatel a souhlasí se schválením zprávy z Veřejného fóra 
2021“. 
 

 

3. Ekofond a program podpory DČOV  

 

DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Z ROZPOČTU 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE 

Usnesením Zastupitelstva města Liberec ze dne 28. 5. 2020 byl, v souladu s ustanovením § 10 c odst. 2 

zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášen tento program, který dále upravuje podmínky a stanovuje povinnosti, na základě kterých lze 

podat žádost o dotaci na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod, a vyplatit úspěšnému 

žadateli, po splnění definovaných podmínek, dotaci ke splnění účelu tohoto programu. Likvidace 

odpadních vod splaškového charakteru musí být v souladu s platnou legislativou. 

Důvodem podpory je zlepšení životního prostředí v oblasti odpadních vod podporou výstavby 

„domovních čistíren odpadních vod“ (dále jen DČOV); a to formou účelové neinvestiční či investiční 

dotace na projektové dokumentace nebo na pořízení a umístění DČOV.  

V současné době chybí v některých částech města Liberce kanalizace zakončená napojením na 

městskou centrální čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV). Jako jeden z důsledků lze označit mj. kvalitu 

vody v Harcovské přehradě (neboli „vodní dílo Harcov“). Významná část urbanizované plochy povodí 

Harcovského potoka není napojena na systematickou kanalizaci a individuální odkanalizování objektů 

již nesplňuje požadavky na čistotu vypouštěných vod (historické septiky s přepady, ze kterých odpadní 

vody přímo nebo nepřímo odtékají do vodního toku, trativody). Cílem tohoto programu je uvedenou 

zátěž eliminovat a zajistit tak zvýšení kvality vody v zájmových vodních tocích i navazujících vodních 

útvarech.   

V oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledově možnost připojení 

nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV a nemovitosti vypouštějí splaškovou vodu přímo do vodních 

toků, lze zajistit prevenci či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů 

prostřednictvím realizace DČOV.  

Vytipované lokality na území statutárního města Liberec: 



1. povodí Harcovského potoka – Starý Harcov a Nový Harcov a Kunratice u Liberce 

 

Účelem tohoto programu je snížení znečištění vodních toků v zájmové oblasti a zlepšení kvality a 

čistoty vody v těchto vodních tocích a navazujících vodních útvarech formou podpory DČOV. 

Žadatel může žádat o dotaci na:  

 projektovou dokumentaci v příslušném stupni ke zřízení DČOV 

 vlastní zřízení, realizaci a umístění DČOV na dotčeném pozemku 
(v případě žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci i na realizaci DČOV bude 

v případě přidělení dotace s úspěšným žadatelem uzavřena samostatná veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace na každý předmět podpory zvlášť)  

Hodnotícím orgánem dle Dotačního programu na podporu DČOV jsou zástupci odboru životního 

prostředí, odboru ekologie a veřejného prostoru a vedení města. 

Celkem bylo ve lhůtě pro podání žádostí přijato 10 žádostí – projektů. Jedna žádost byla správcem 

dotačního programu vyřazena pro nesplnění podmínek dle čl.III odst.8. 

 

Hodnotící orgán navrhl přidělení dotací dle přílohy č. 4.  Přílohou zápisu bude i příloha č. 5 – Tabulka 

projektů 

 

Výbor vedl krátkou debatu k danému tématu a většina členů se pro příští vyhlášení Dotačního 

programu na podporu DČOV shodla na možnosti oslovit případné žadatele letáčky do schránek. 

 

Hlasování: 
Pro: 10 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 1 hlas 

 

Usnesení: „Výbor pro rozvoj a životní prostředí doporučuje ke schválení návrh hodnotícího orgánu na 
přidělení dotací na podporu  DČOV dle příloh tohoto  zápisu.“ 
 

 

EKOFOND 

V návaznosti na zřízený Dotační fond SML (dále jen DF SML) a finančním prostředkům alokovaným v 

dílčím fondu Ekofondu DF SML bylo pro rok 2021 navrženo vyhlášení 2 programů:  

1.1 Ekologie a zeleň  

1.2 Odpady 

 

Do uzávěrky lhůty pro podání žádostí o poskytnutí dotací z Ekofondu, tedy do 4. 5. 2022, 15.00. hod. 

bylo přihlášeno celkem 16 projektů, viz. Příloha „Popis jednotlivých projektů“ 

 

Jeden projekt nebyl podán v termínu v systému Grantys, žadatel nestihnul žádost odeslat do konce 

stanovené lhůty (žadatel cool-Nisa-tour, z.s.).  

Výboru pro rozvoj a životní prostředí  jako hodnotící orgán doporučuje k vyřazení dva projekty.  



Jedním z projektů je „Radovánka 2022“ – žadatele Asociace TOM ČR, TOM 20507 Radovánka Liberec, 

kdy nebyla zcela přesně a jednoznačně vyplněna hodnotící kritéria. Nebylo a není tak ani možné přesně 

a jednoznačně přidělit projektu body, jelikož podoba vyplněných hodnotících kritérií v žádosti si 

protiřečí, případně by se správce programu, respektive hodnotící orgán při úpravě hodnotících kritérií 

v podané žádosti dle dalších informací v žádosti pouze domníval o správnosti počtu přidělených bodů. 

Navíc nelze se žadatele dotazovat na informace, které mají vliv na hodnocení projektu.  

Druhým vyřazeným projektem je žádost „Kastrační program a další veterinární náklady péče o zvířata“ 

žadatele Šance zvířatům, z. s. jelikož žadatel jinou podobu žádosti odeslal v systému Grantys a jinou 

podobu žádosti zaslal na podatelnu města (jiná výše celkových výdajů, výše dotace, hodnotící kritéria). 

Žádosti však musejí být identické.  

Dle čl. 2.8 Statutu DF SML správce programu provádí hodnocení administrativního souladu žádostí o 

dotaci s podmínkami vyhlášeného programu. Dále toto ošetřuje čl. 5.8, ve kterém se uvádí: 

„Podmínkou zahájení řízení o přiznání dotace dle vyhlášeného programu DF je podání úplné žádosti o 

poskytnutí dotace prostřednictvím příslušného elektronického formuláře, a to včetně elektronických 

kopií povinných příloh.“  

Čl. 5.10 uvádí: „V rámci hodnocení administrativního souladu s podmínkami vyhlášeného programu 

může správce programů dílčího fondu vyzvat žadatele k upřesnění či vysvětlení některých informací 

uvedených v žádosti a podrobného popisu projektu. Veškerá upřesnění či vysvětlení žádosti ze strany 

žadatele musí být správci programů dílčího fondu doručena do 3 pracovních dnů od vyzvání, neodstraní-

li v této lhůtě žadatel nedostatky žádosti, bude žádost o dotaci vyřazena z dalšího hodnocení.“  

Čl. 5.11: „V rámci hodnocení administrativního souladu s podmínkami vyhlášeného programu lze ze 

strany žadatele upřesnit či vysvětlit následující skutečnosti v informačním systému GRANTYS: V rámci 

znění předložené žádosti jsou na více místech uvedeny stejné informace a ty nejsou totožné či z žádosti 

není jednoznačně patrné, jak danou informaci myslel. Jedná se například o uvedení rozdílných či 

nejednoznačných výstupů (parametrů) projektu, rozdílného termínu realizace či rozdílné výše dotace.  

Čl. 5.12 uvádí: Na výzvu správce programů dílčího fondu dle odst. 5.11 nelze doplňovat chybějící údaje, 

povinné přílohy či uvádět nové podstatné informace, které se v žádosti nikde nevyskytují a mohou 

ovlivnit hodnocení žádosti. Elektronická a případná tištěná verze žádosti musí být totožné. 

 

U dalších čtyř projektů došlo správcem programu k úpravě žadatelem vyplněných hodnotících kritérií 

v předmětné části žádosti o dotaci, jelikož vybraná varianta hodnocení nebo zdůvodnění vybraného 

kritéria neodpovídala skutečnosti. Nešlo však o vzájemně si odporující vyplnění kritérií, jejich 

nevyplnění nebo o nesoulad s dalšími částmi a informacemi uvedenými v žádosti, kdy by projekt nešlo 

jednoznačně bodově ohodnotit. Výboru jako hodnotícímu orgánu toto bylo předloženo již upravené, 

zároveň na toto bylo upozorněno v přehledové tabulce s bodovými kritérii projektů – zvýrazněno 

červeně.  

V programu Ekologie a zeleň je možno rozdělit 1.050.000 Kč, v programu Odpady se jedná o částku 

350.000 Kč.  

Požadavek na dotaci v programu Ekologie a zeleň odpovídá částce 721.468 Kč. V tomto programu je 

zůstatek 328.532 Kč.  Požadavek na dotaci v programu Odpady je 74.500 Kč, zde tak zůstatek činí 

zůstatek 275.500 Kč.   



Zbylý zůstatek aktuálního vyhlášení Ekofondu tak lze využít při dalším vyhlášení v příštím roce, neboť 

alokovaná částka zůstává na samostatném účtu Ekofondu a nevrací se „celkového“ rozpočtu města 

Liberce. Zároveň tímto může být pokryt případný výpadek financí na příjmové straně města a následná 

nižší podpora Ekofondu v roce příštím.  

 

Hlasování: 
Pro: 9 hlasů 
Proti: 0 hlasů 
Zdrželo se: 2 hlasy 
 

Usnesení: „Výbor pro rozvoj a životní prostředí souhlasí s návrhem na přidělení dotací z dílčího fondu 
Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2022 takto:  
 
1.1 v rámci vyhlášení programu Ekologie a zeleň  

a) s poskytnutím dotací v celkové výši  721.468 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 1 

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě 
v příloze č. 1 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu  
 

1.2 v rámci vyhlášení programu Odpady 

a) s poskytnutím dotací v celkové výši 74.500 Kč žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 2 
b) s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými jmenovitě 

v příloze č. 2 podle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Ekofondu  
 

1.3 v rámci vyhlášení programů Ekologie a zeleň  

a) s neposkytnutím dotací žadatelům jmenovitě uvedeným v příloze č. 3 
 

 

4. Diskuze 

 

 

Členové výboru po vzájemné dohodě ponechávají pro rok 2022 plánované dny zasedání ve stejném 

znění, jaké byly na začátku roku odhlasovány. 

 

 

 

 

 

Další zasedání výboru bude probíhat dne 22. 6. 2022. 


