
                                                         Zápis č. 1/2019 

                              z jednání Výboru pro rozvoj a životní prostředí 

                                                      konané dne 23. 1. 2019 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Hampl – předseda, Bc. Zuzana Kocumová – předsedkyně,  

Štěpán Brodský, Mgr. Antonín Ferdan, Ing. Jana Ibehejová, Ing.arch. Jiří Janďourek,  

Ing. Michael Otta, Mgr. Ondřej Petrovský, Jiří Bartoloměj Sturz, Ing. Bc. Zuzana Wudyová,  

Ing. Vladimír Zaplatílek  

Omluveni: Ing. Karolína Hrbková, Mgr. Petr Brestovanský 

Pozvaní: Ing. Michaela Maturová, Bc.Leoš Vašina 

 

 

1. – 2. podepisování jmenovacích listin a dokumentů, představování členů výboru a prezentace 

priorit 

 

Předseda výboru Ing. Tomáš Hampl přivítal všechny přítomné na 1. jednání a zahájil zasedání výboru. 

Výbor se sešel v počtu 11 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Přítomní členové výboru 

souhlasili s programem.  

Členové se navzájem seznámili a představili. 

 

Program Výboru pro rozvoj a životní prostředí: 

1. Úvodní slovo, představení členů 

2. Administrativní záležitosti  

3. Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2019  

 (Bc. Leoš Vašina – referent odboru ekologie a veřejného prostoru)  

4. Představení projektů odboru strategického rozvoje a dotací  

(Ing. Michaela Maturová, ved. odboru)  

5. Diskuze  

 

Hlasování: pro 11 členů 

 

Pro: 11 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 0 hlasů 

 

Členům výboru byly předány administrativní podklady (jmenovací listiny, souhlasy se zpracováním 

osobních údajů a další), které musí odevzdat tajemnici nejdéle do dalšího zasedání výboru, tedy 20. 

2.2019. 

 

Nezařazeným bodem jednání výboru byl návrh nového termínu zasedání výboru. Po diskusi členů si 

výbor odsouhlasil nový čas setkávání a to vždy středy 15:00 hodin. Viz časový harmonogram na konci 

zápisu. 

 

 

3. Vyhlášení programu dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2019 

 

Host zasedání, pan Vašina představil pravidla a znění vyhlášení Ekofondu pro rok 2019. Správcem 

fondu je odbor ekologie a veřejného prostoru. V rámci dílčího fondu byly vyhlášeny dva programy, 

program „Ekologie a zeleň“ a druhý program „Odpady“. 

K samotnému písemnému Vyhlášení fondu, jeho Pravidel a Statutu měly členové výboru námitek. 

Konkrétní body ke změně, úpravě či námitku viz níže. 

 

 

 



Místopředsedkyně Bc. Zuzana Kocumová 

 

zásadní připomínky k Ekofondu: 

1) snížení alokace na dotační fond. Sloučily se 2 programy, ale výše alokace u sloučeného programu je 

výrazně vyšší, než byl v minulém roce součet obou programů.  

řešení: navýšit na úroveň roku 2018 

2) vypadla zmínka o veřejné zeleni. Jsou vyjmenované oblasti, na které je možno žádat, a i když není 

striktně vymezeno, že jen na ně, žadatel se zájmem o rekultivaci, obnovu, zkrášlení veřejného 

prostranství/zeleně tuto oblast nikde nenajde, zatím co mnoho ostatních ano 

řešení: doplnit účel podpory: rekultivace a obnova veřejné zeleně 

3) hodnocení projektů - zásadní připomínky:  

     a) všichni hodnotitelé hodnotí všechny projekty - nepřehledné a vlastně i nereálné 

řešení: každý projekt hodnotí 2 hodnotitelé a v případě většího bodového rozdílu nastupuje 3. 

hodnotitel jako arbitr (diskusí nebo dle zkušenosti je třeba určit rozdíl bodů, kdy nastupuje arbitr) 

    b) body za spoluúčast - je hloupost, aby spoluúčast byla pod 20% - pak ani nemá smysl žádat. 

řešení: nastavit body takto: 

o více než 75 a více % 5 bodů 

o více než 61 % - 75 % 4 body 

o více než 36 % - 60 % 3 body 

o více než 21 % - 35 % 2 body 

o více než 10 % - 20 % 1 bod 

 

       c) zcela zrušit hodnocení dle dosahu (znevýhodnění místních a zvýhodnění celostátních) 

       d) možné nahradit kritériem: počet občanů Liberce, kteří budou využívat výsledku projektu 

4) jsem pro znovuzařazení příspěvkových organizací mezi oprávněné žadatele 

 

Člen výboru Mgr. Ondřej Petrovský 

- příště vyhlašovat EF dříve, aby se peníze dostaly k žadatelům co nejdříve 

- zařadit zpět program Veřejná zeleň (viz minulé roky) 

- navýšit celkový rozpočet zpět na 2 mil. Kč (nyní pokles na 1,2 mil Kč) 

- za mě by se mohly hlásit i příspěvkové organizace SML 

- současný el. formulář žádosti je uživatelsky nepříjemný, podporuji zavedení Grantisu 

- výpis z OR by si měl úřad poshánět sám (netřeba dodávat žadatelem) 

- všichni členové VRŽP mají hodnotit všechny žádosti – lépe, aby se žádosti rozlosovali mezi členy 

VRŽP a každou žádost hodnotili 2 nezávisle na sobě – výsledek zprůměrovat  



- hromadné ponížení dotace (když je překročena alokace programu) nahradit možností výboru 

vyřazovat některé konkrétní položky (s tím, aby smysl žádosti zůstal ještě zachován) 

- kritéria – bod 4 “realizovaného na území města Liberce, Jizerských hor a NEBO Ještědského 

hřebene” a pohlídat, aby se to samé nechtělo i ve formuláři žádosti (aby to žadatel nepsal 2x) 

- spolufinancování – nad 90% je zcela nesmyslné, na 70% také není vhodné – snížit požadované 

spolufinancování při zachování max. počtu bodů 

- u městského fondu nemá smysl požadovat, aby měl projekt celostátní či dokonce mezinárodní dosah 

- pokud budou hodnotitelé “krátce zdůvodňovat” své hodnocení, stane se z toho formalita, zvláště v 

případě, kdy budou muset hodnotit všechny žádosti 

- “použije se ve jmenovateli výpočtu průměru nejnižší nadpoloviční většina všech členů výboru” 

- ???? 

- váha hodnocení členů VRŽP je vůči “tvrdému” hodnocení úřadu zcela marginální – “automaticky” je 

přidělování 13 bodů (zároveň se bude něco těžce hodnotit – např. spol. dopad, kdy to může žadatel 

snadno “poupravit”, aby dostal více bodů) a VRŽP přiděluje na základě kvality už jen 10 bodů, 

přičemž pro podporu postačuje již 14 bodů 

 

 

Člen výboru Ing. Michael Otta 

Pan Otta své připomínky okomentoval či popsal v dokumentech: 

-Pravidla poskytování dotací z Ekofondu 

-Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu pro rok 2019 

-Statut dotačního fondu SML – Ekofond 

-Statut výboru pro rozvoj a životní prostředí 

Okomentované dokumenty budou poslány se zněním Zápisu všem členům výboru. 

  

Hlasování o přijetí původního návrhu na Vyhlášení programu dílčího fondu Ekofondu dotačního fondu 

SML pro rok 2019 

 

Hlasování: 

Pro: 6 hlasů 

Proti: 3 hlasů 

Zdrželo se: 1 hlasů 

 

Výbor nepřijal doporučení pro schválení Vyhlášení Ekofondu. Na základě připomínek k Ekofondu 

členů výboru, bude v příštím zasedání Výboru pro rozvoj a životní prostředí jeden z projednávaných 

bodů „Návrh na úpravu Statutu a Pravidel fondů SML“. Případné změny návrhu poté výbor předloží 

doporučení na RM. 

 

 

 



4. Představení projektů odboru strategického rozvoje a dotací – Strategický plán města Liberec 

v období 2014-2020 

 

Dalším hostem zasedání byla Ing. Michaela Maturová pověřená zastupováním funkce vedoucí odboru 

strategického rozvoje a dotací, která seznámila členy výboru se strategickým plánem statutárního 

města Liberec v období 2014 – 2020. 

 

 

Členové výboru požadují, aby byly Výboru předkládány všechny materiály, které odbor strategického 

rozvoje a dotací bude předkládat do zastupitelstva města. 

 

 

 

Návrh bodového programu na další zasedání: 

- Návrh na úpravu Statutu a Pravidel dílčích dotačních fondů SML 

- Bližší seznámení s projekty strategického rozvoje SML 

- Vyhlášení dílčího fondu Dotačního fondu SML Fond rozvojové spolupráce  

 

 

Příští jednání Výboru pro rozvoj a životní prostředí: 

20.2.2019, 15.00 hod, zasedací místnost č.202, historická budova radnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Baboráková                                                                     Ing. Tomáš Hampl 

       tajemnice výboru                                                                             předseda výboru 


