Zápis č. 2/2019
z jednání Výboru pro rozvoj a životní prostředí
konané dne 20. 2. 2019
Přítomni: Ing. Tomáš Hampl – předseda, Bc. Zuzana Kocumová – místopředsedkyně,
Štěpán Brodský, Mgr. Antonín Ferdan, Mgr. Jana Ibehejová, Ing. Michael Otta, Mgr. Ondřej
Petrovský, Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Ing. Vladimír Zaplatílek, Ing. Karolína Hrbková,
Mgr. Petr Brestovanský
Omluveni: Ing.arch. Jiří Janďourek, Jiří Bartoloměj Sturz
Pozvaní: Ing. Michaela Maturová, Mgr. Barbara Steinzová
Předseda výboru Ing. Tomáš Hampl přivítal všechny přítomné na 2. jednání a zahájil zasedání výboru.
Výbor se sešel v počtu 11 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Přítomní členové výboru
souhlasili s programem.
Program Výboru pro rozvoj a životní prostředí:
1. Návrh na úpravu Statutu a Pravidel dílčích fondu „Fondu rozvojové spolupráce“ dotačního
fondu SML
2. Vyhlášení dílčího fondu Dotačního fondu SML Fond rozvojové spolupráce
3. Materiály předkládané do 2.ZM odborem SR
4. Informace IPRÚ - odbor strategického rozvoje a dotací
(Mgr. Steinzová Barbara – manažer IPRÚ)
5. Diskuze
Hlasování: pro 11 členů
Pro: 11 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
1.-2. Návrh na úpravu Statutu a Pravidel dílčího fondu „Fondu rozvojové spolupráce“ (dále jen
FRS) dotačního fondu SML a Vyhlášení dílčího fondu Dotačního fondu SML Fondu rozvojové
spolupráce
Tajemnice výboru a zároveň tajemnice FRS představila úpravu Pravidel a hodnocení a znění
Vyhlášení FRS pro rok 2019. Správcem fondu je odbor strategického rozvoje a dotací. V rámci dílčího
fondu budou vyhlášeny tři programy, program „Partnerská spolupráce“, „Zahraniční pomoc“ a dále
„Podpora místních komunit“.
Programy budou vyhlášeny s následnými částkami pro tento rok:
-Partnerská spolupráce 300.000,-Zahraniční pomoc 100.000,-Podpora místních komunit 300.000,K samotnému písemnému Vyhlášení fondu, jeho Pravidel a Statutu měly členové výboru námitek.
Konkrétní body ke změně, úpravě či námitky viz přílohy Zápisu.

Okomentované dokumenty budou poslány se zněním Zápisu všem členům výboru.
Hlasování o přijetí Návrhu na úpravu Statutu a Pravidel dílčího fondu FRS dotačního fondu SML pro
rok 2019
Hlasování:
Pro: 1 hlasů
Proti: 7 hlasů
Zdrželo se: 3 hlas
Hlasování o přijetí návrhu na Vyhlášení programu dílčího fondu FRS dotačního fondu SML pro rok
2019
Hlasování:
Pro: 1 hlasů
Proti: 6 hlasů
Zdrželo se: 4 hlasů

3. Materiály předkládané do 2 ZM odborem strategického rozvoje a dotací (dále jen SR)
Hostem paní Ing. Michaelou Maturovou byly výboru představeny 4 body/materiály, které odbor
předkládá do 2. ZM dne 28.2.2019.
Dva z materiálů byly součástí programu výboru a to bod č.1 a bod č.2 –
Návrh na úpravu Statutu a Pravidel dílčího fondu „Fondu rozvojové spolupráce“ dotačního
fondu SML
a
Vyhlášení dílčího fondu Dotačního fondu SML Fondu rozvojové spolupráce
Dalším materiálem do ZM je „Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „4 města
zachraňují přes hranice“. Zde se jedná o změnu ročního plánu plnění projektu.
Výbor předložený materiál nijak nekomentovat a přijal jej na vědomí.
Poslední materiál předkládaný odborem SR na 2 ZM je materiál: „Výkup pozemků pod hřištěm ZŠ
Na Výběžku“. Jedná se o prostor 55 m3 kdy se od původního uzavření smlouvy roce 2016 podařilo až
nyní domluvit s Povodím Labe a pozemek vykoupit.
Výbor předložený materiál nijak nekomentovat a přijal jej na vědomí.
4. Informace IPRÚ – odbor strategického rozvoje a dotací
(Mgr. Barbara Steinzová)
Dalším hostem zasedání byla Mgr. Barbara Steinzová manažerka IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje
území, která informovala členy výboru o realizace a projektech integrovaného plánu rozvoje území
v Liberci a Jablonci n/N.. Seznámila je s finančním přehledem předložených projektů v rámci IPRÚ.
Členové výboru si vyžádali ucelenější přehled o projektech na území LB, který bude doložen k tomuto
zápisu formou přílohy.
Výbor předložený materiál vzal na vědomí.

Členové výboru považují za vhodné, aby na příštím zasedání byly přítomni gesční náměstci pan
Šolc a pan Němeček.

Návrh bodového programu na další zasedání:
- Nastavení hodnocení fondů SML Ekofond a FRS
Příprava modelových příkladů z minulých let
- Materiály předkládané do 3.ZM odborem SR

Příští jednání Výboru pro rozvoj a životní prostředí:
20.3.2019, 15.00 hod, zasedací místnost č.202, historická budova radnice

Zapsala: Jana Baboráková
tajemnice výboru

Ing. Tomáš Hampl
předseda výboru

