Zápis č. 3/2019
z jednání Výboru pro rozvoj a životní prostředí
konané dne 20. 3. 2019
Přítomni: Ing. Tomáš Hampl – předseda, Bc. Zuzana Kocumová – místopředsedkyně,
Štěpán Brodský, Mgr. Antonín Ferdan, Ing. Michael Otta, Mgr. Ondřej Petrovský, Ing. Bc. Zuzana
Wudyová, Ing.arch. Jiří Janďourek, Jiří Bartoloměj Sturz, Mgr. Petr Brestovanský
Omluveni: Mgr. Jana Ibehejová, Ing. Vladimír Zaplatílek, Ing. Karolína Hrbková
Pozvaní: Mgr.Veronika Futóová, Leoš Vašina
Hostem zasedání byl také pan Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou zprávu majetku města a
informační technologie.
Předseda výboru Ing. Tomáš Hampl přivítal všechny přítomné na 3. jednání a zahájil zasedání výboru.
Výbor se sešel v počtu 10 členů, 3 členové byly řádně omluveni a byl prohlášen za usnášeníschopný.
Předseda výboru pan Hampl výboru sdělil svůj osobní průzkum zaměření členů výboru, jehož
výsledkem bylo zjištění, že 57% členů se cítí orientování spíše pro samotný rozvoj a 43% se přiklání
spíše k životnímu prostředí.
Přítomní členové výboru souhlasili s navrhovaným programem.
Program Výboru pro rozvoj a životní prostředí:

1. Nastavení hodnocení dílčích fondů Dotačního fondu SML – Ekofond
2. Materiály předkládané do 3.ZM odborem SR
3. Diskuze
Hlasování: pro 7 členů
Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 3 hlasů

1. Nastavení hodnocení dílčích fondů Dotačního fondu SML – Ekofond
Přizvaný host pane Leoš Vašina popsal členům výboru formy podávaných žádostí o dotaci v rámci
Ekofondu. Jaké jsou podmínky přijetí žádostí pro fyzické osoby, případně pro organizace a právnické
osoby. Informoval členy o ukládání přijatých žádostí na ukládací server Liberce a vytvoření tabulky
příchozích žádostí, které projdou prvním bodem hodnotících kritérií, kterým je správně vyplněné
žádost se všemi náležitostmi, včetně nově podávaných referencí žadatele, které je povinné k žádosti
odevzdat. Dále členy informoval o využívání „starého hodnotícího formuláře“ versus nastavení
nových hodnotících pravidel. Členům též vytvořil Zásady a informace projektů Ekofondu pro rok
2019, které obsahují bližší informace k hodnocení přijatých projektů podaných v rámci tohoto dílčího
fondu.
Zároveň měli členové již k dispozici první žádost obdrženou odborem, pro srovnání žádostí z let
předchozích včetně hodnotícího formuláře.

K danému bodu probíhala diskuze. Své připomínky či poznatky sdělil pan Otta a pan Ferdan. Pan
Ferdan navrhl vytvoření společné jednotné tabulky pro hodnocení.
Pan Otta zdůraznil důležitost předložení referencí k žádosti, jinak bude nutné žádost reference
neobsahující vyřadit z řad žadatelů.
Vzhledem k ukončení podávaných žádostí k datu 6.5.2019, se výbor shodl na změně termínu
květnového zasedání a to na datum 15.5.2019 v 15 hod. V tento den si výbor zároveň určí nutnost
případně dalšího zasedání, které bylo oficiálně v den 22.5.2019.
Pan Otta informoval členy výboru o uskutečněném setkání s panem Ivanem Langrem náměstkem
primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch. Dle slov pana Otty:
„Předmětem jednání s panem náměstkem Langrem byla nejprve informace o nastavení a vysvětlení
dotační politiky Libereckého kraje a její porovnání s aktuálním zněním dotační politiky SML, která
z krajské do značné míry vychází. Byly prezentovány příklady nelogičnosti, vzájemné protichůdnosti a
rizik současné verze dotační politiky SML a návrh dalšího postupu. V rámci SML by měl existovat 1)
jeden politický garant za nastavení dotační politiky SML, 2) jeden odbor, který připraví pracovní
návrh, bude odpovídat za jeho projednání, připomínkování a následné dodržování, a 3) skupina
zástupců jednotlivých odborů, které se podílejí na dotační politice SML, rozumí celému znění všech
zpracovaných dokumentů a prezentují nastavené podmínky stejně. Zároveň jsem informoval pana
Langra, že celé to musí fungovat jako vzájemně provázaný systém, takže dosavadní postup SML, kdy
se k původnímu znění kraje některé věty přidají a některé odeberou, nemůže jako celek fungovat a
musí se to celé nastavit znovu. Pan Langr mi sdělil, že výsledky naší schůzky projedná s vedením
města a po stanovení dalšího postupu mne bude informovat.“

2. Materiály předkládané do 3.ZM odborem strategického rozvoje a dotací (dále jen SR)
Zastupující vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací paní Mgr. Veronikou Futóovou byly
členům výboru představeny dva body, které bude odbor předkládat na 3.ZM.
Členové byly seznámení s obsahem materiálu, informování o práci pracovní skupiny, uvedených
částkách, atd.
Proběhla krátká diskuze a upřesnění obsahu materiálu dle pokládaných otázek členy výboru.
Materiál č.1
-Program regenerace MPR a MPZ – schválení rozdělení dotace pro rok 2019 přislíbené
Ministerstvem kultury ČR
Výbor pro rozvoj a životní prostředí předkládaný materiál doporučuje schválit ZM. V textu materiálu
pak i do budoucna doporučuje upravit spojení slov z „ve výši“ na znění „do výše“.
Hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlas
Výborem byl předkládaný materiál přijat k doporučení.

Materiál č.2
-Prodej vodohospodářských staveb v k.ú. Staré Pavlovice
Hlasování:
Pro: 4 hlasy
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 4 hlasy
Výborem nebyl předkládaný materiál přijat k doporučení.
Členové výboru v dalším, v pořadí 3.bodem zasedání diskutovali o nutnosti poskytnutí předkládaných
materiálu s dostatečným časovým předstihem, dostatečným informováním předkládaných materiálů a
informování všech členů výboru v případě konkrétních dotazů byť jen jedním členem.

Návrh bodového programu na další zasedání:
- Nastavení hodnocení dílčích fondů Dotačního fondu - FRS
- Materiály předkládané do 4.ZM odborem SR

Příští jednání Výboru pro rozvoj a životní prostředí:
17.4.2019, 15.00 hod, zasedací místnost č.202, historická budova radnice

Zapsala: Jana Baboráková
tajemnice výboru

Ing. Tomáš Hampl
předseda výboru

