
Zápis č. 8/2019 

z jednání Výboru pro rozvoj a životní prostředí 

konané dne 16. 10. 2019 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Hampl – předseda, Ing. Karolína Hrbková, Ing. Michael Otta, Ing. Bc. Zuzana 

Wudyová, Ing. Vladimír Zaplatílek, Mgr. Ibehejová Jana, Mgr. Ondřej Petrovský 

Nepřítomni: Š. Brodský 

Omluveni: Mgr. P. Brestovanský, Bc. Z. Kocumová 

Předseda výboru Ing. Tomáš Hampl přivítal všechny přítomné na 8. jednání a zahájil zasedání výboru. 

Výbor se sešel v počtu 7 členů a byl prohlášen za usnášení schopný. 

Hosté: H. Zemanová, Z. Chmelík   

 

Přítomní členové výboru souhlasili s navrhovaným programem bodů jednání: 

1) Statut Dotačního fondu SML - informace  

2) Materiály předkládané odborem SR na 9. ZM 

3) Diskuze 

 

Hlasování: 

Pro: 7  

Proti:  0  

Zdrželo se: 0 

 

V čase diskuze k prvnímu bodu jednání odešel člen výboru pan Petrovský. Vzhledem k odvolaným 

členům výboru, kdy plný počet členů je nyní 11, byl výbor i s 6 členy uznán usnášeníschopným. 

 

1) Statut Dotačního fondu SML  

Členové výboru byli seznámeni s konceptem nové verze statutu Ekofondu, dle případných 

připomínek členů výborů se bude tato verze ještě upravovat. 

Změny ve statutu byly představeny členem výboru Ing. M. Ottou. 

Snahou je zjednodušit celý proces podávání žádostí a následné vyhodnocování. 

                      

Nejzásadnější změny 

 Žadatel se musí podílet min. 20% z celkových výdajů 

 Minimální velikost projektu je 5 000,- Kč   

 Jednotlivé programy dílčích fondů přesně definují uznatelné a neuznatelné 

výdaje, tedy typy výdajů na co lze finanční prostředky využít 

 Významná redukce požadavků na žadatele, zjednodušení procesu podání žádosti 

– nově žadatel vyplní pouze žádost a informace, které jsou potřeba pro hodnotící 

kritéria. Údaje, které jsou veřejně přístupné vyhledá správce programu sám 



 Nová HODNOTÍCÍ KRITÉRIA - smyslem je, aby žadatel poskytl takové informace, 

které potřebují hodnotitelé k hodnocení. K tomu pude sloužit zejména textová 

část projektu, kde jsou tak konkretizované požadavky na informace, že žadatel 

bude v podstatě schopen si žádost „předbodovat“. Výboru se budou předkládat 

podklady  

 

Během celé prezentace probíhala diskuse k jednotlivým změnám. 

 

Všichni členové výboru pošlou tajemnici výboru, paní Baborákové, písemně své případné 

připomínky, či dotazy ke statutu dokonce příštího týdne tj. do 25. 11. 2019. 

  

2) Materiály do ZM 

 

Materiály předkládané Odborem ekologie a veřejného prostoru 

 

-Poskytnutí individuální dotace organizaci Šance zvířatům, z.s. 

Hlasování:  

Pro 6x 

Proti 0 

Zdržel se 0 

 

Výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

 Materiály předkládané Odborem strategického rozvoje a dotací 

-Dodatek č. 1 o změně Rozhodnutí ze státního rozpočtu ČR k projektu „4 města zachraňují přes 

hranice“ 

 

Hlasování:  

Pro 6x 

Proti 0 

Zdržel se 0 

 

  Výbor doporučuje tento materiál ke schválení. 

 

-Změny v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města 

 

Hlasování – materiál na vědomí: 

Pro 6x 

Proti 0 

Zdržel se 0 

 

              Výbor vzal tento materiál na vědomí. 

 

 

 



 

 

-SVS a.s – záměr budoucího prodeje vodovodního a kanalizačního řádu v k.ú Dolní Hanychov 

 

Hlasování: 

Pro 6x 

Proti 0 

Zdržel se 0 

Výbor doporučuje tento materiál ke schválení. 

 

-Finanční spoluúčast statutárního města Liberec v rámci projektu „Revitalizace fotbalového 

stadionu Vesec“  

 

Hlasování: 

Pro 0  

Proti 0 

  Zdrželo 6  

  

 Výbor nedoporučil tento materiál ke schválení. 

 

 

Na závěr jednání se řešila možnost rozesílat materiály k projednávání výboru dříve, tedy ještě před 

zasedáním RM, aby byl větší prostor pro přípravu.  

Pan Hampl zašle tajemníkovi žádost o možnost získat přístup k materiálům do RM, ještě před jejich 

projednáním. 

 

Ukončení 

Příští jednání výboru se bude konat 20. 11. 2019 v 15:00 hod. V tentýž den je poté od 17. hodiny 

Veřejné fórum v Kavárně pošta – pozvánka přílohou zápisu. 

 

 


