
Zápis č. 4/2019 

z jednání výboru pro rozvoj a životní prostředí 

konané dne 17. 4. 2019 

 

Přítomni: Ing. Tomáš Hampl – předseda, Bc. Zuzana Kocumová – místopředsedkyně, Mgr. Petr 

Brestovanský, Ing. Karolína Hrbková, Ing. Arch. Jiří Janďourek, Ing. Michael Otta, Mgr. Ondřej 

Petrovský, Jiří Bartoloměj Sturz, Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Ing. Vladimír Zaplatílek 

Omluveni: Ing. Jana Ibehejová 

Pozvaní: Ing. Michaela Maturová 

Hosté:  Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou zprávu majetku města a informační 

technologie, Mgr. Petr Židek, člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec 

Předseda výboru Ing. Tomáš Hampl přivítal všechny přítomné na 4. jednání a zahájil zasedání výboru. 

Výbor se sešel v počtu 10 členů, 1 člen byl řádně omluven a výbor byl prohlášen za usnášení schopný. 

Přítomní členové výboru souhlasili s navrhovaným programem. 

Program Výboru pro rozvoj a životní prostředí: 

1. Nastavení hodnocení dílčích fondů Dotačního fondu SML – FRS 

2. Materiály předkládané do 4. ZM odborem SR 

3. Diskuze 

Hlasování: 

Pro: 8 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 2 hlasy 

 

1. Nastavení hodnocení dílčích fondů Dotačního fondu SML – FRS 

Přizvaná Ing. Michaela Maturová popsala členům výboru formu podávaných žádostí o dotaci v rámci 

Fondu rozvojové spolupráce. Hodnocení bude probíhat obdobně jako u hodnocení Ekofondu, 

se kterým byli členové seznámeni na minulém jednání výboru panem Leošem Vašinou. 

K tomuto bodu dále probíhala diskuze, v rámci které se hodnotitelé shodli, že žádosti, které byly 

vyřazeny již administrátorem, jim budou poskytnuty, budou však výrazně označeny, aby bylo zřejmé, 

že jde o vyřazenou žádost. Tyto vyřazené žádosti administrátorem nebudou dále hodnotitelé hodnotit. 

Hodnotitelé se dále shodli na požadavku jedné přehledné tabulky se seznamem všech žádostí, 

s možností vpisovat vlastní bodové hodnocení k jednotlivým kritériím a včetně uvedení součtu 

bodového hodnocení za všechna kritéria. Stejná tabulka je požadována taktéž pro hodnocení 

Ekofondu. 

Pan Mgr. Ondřej Petrovský navrhl, aby se reference dokládaly pouhým vypsáním do žádosti. Dále 

žadatelé stvrdí svým podpisem, že všechny uvedené informace v žádosti jsou pravdivé.  

https://www.liberec.cz/cz/lidi/inormace/mgr-jiri-solc.html
https://www.liberec.cz/cz/radnice/dalsi-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta/clenove-zastupitelstva/petr-zidek/


Naopak Ing. Michael Otta navrhl, aby se reference dokládali na zvláštní příloze a aby byly podrobnější 

z důvodu správného ohodnocení a aby tak nebyli znevýhodněni např. méně známí žadatelé. 

Hodnotitelé se shodli, že problematika referencí by měla být do budoucna v pravidlech přesněji 

specifikována. 

Dále Ing. Otta doporučuje v souhrnné tabulce hodnocení označit, kde se hodnotitelé zásadně 

rozcházejí v hodnocení. To pak může upozornit na problémy ve způsobu hodnocení, které se mohou 

dále řešit. 

Hodnotitelé se shodli, že v případě převisu žádostí, by bylo přínosné na jednání k hodnocení žádostí 

předložit hodnotitelům návrh jakým způsobem dotace pokrátit. 

Paní Ing. Karolína Hrbková oznámila střet zájmů u žádosti společnosti Čmelák, jejíž je místopředsedkyní 

a tudíž nebude tuto žádost posuzovat a hodnotit. 

2. Materiál předkládaný do 4. ZM odborem SR 

Zastupující vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací paní Ing. Michaela Maturová členům výboru 

představila materiál, který bude odbor předkládat do 4. ZM.  

Jde o informativní materiál k Porušení rozpočtové kázně v rámci pořádaného Mistrovství světa 

v klasickém lyžování 2009. 

Pan Otto vznesl k tomuto bodu otázku (na firmu KODAP): „Proč v tomto případě neběží úrok 

z posečkání u platebního výměru?“ Odpověď e-mailem prosí zaslat všem. 

Hlasování: 

Pro: 9 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 1 hlas 

Výbor tuto informaci vzal na vědomí. 

3. Diskuze 

Ing. Zaplatílek upozornil na černý kouř, který byl viděn, jak vychází ze spalovny. Kouř byl sledován i 

focen i dalšími občany. Navrhuje zjistit, zda jsou spaliny hlídány i jiným než provozním způsobem. Paní 

Ing. Hrbková uvedla, že je prováděno kontinuální chemické měření spalovnou. Dále uvedla, že by se 

mohlo iniciovat měření na přilehlých městských pozemcích. Členové navrhují obrátit se na paní Ing. 

Lucii Sládkovou - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru s dotazem: „Jakým způsobem by 

město mohlo zajistit vlastní měření spalin ze spalovny?“ 

Tento problém je navrhován uvést jako bod programu příštího jednání Výboru pro rozvoj a životní 

prostředí. 

Dále probíhala diskuze k projektu TMR „Rozšiřování sjezdovek na Ještědu“. Do budoucna je možné, že 

členové projeví zájem o podání bližších informací k tomuto projektu, např. ze strany TMR. 

 

 

 



Návrh bodového programu na další zasedání dne 15.5.2019: 

- Hodnocení žádostí Ekofondu a FRS 

 

Návrh bodového programu na další zasedání dne 22.5.2019: 

- Měření spalin vycházejících ze spalovny Liberec 

- Materiály předkládané na 5.ZM 

 

 

Další termíny jednání Výboru pro rozvoj a životní prostředí: 

19.6.2019 


