
Zápis č. 1/1/2019 

z mimořádného jednání výboru pro rozvoj a životní prostředí 

konané dne 15. 5. 2019 

 

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

Brestovanský, Ing. Karolína Hrbková, Ing. Michael Otta, Mgr. Ondřej Petrovský, Ing. Bc. Zuzana 

Wudyová, Ing. Jana Ibehejová, Štěpán Brodský 

Omluveni: Ing. Vladimír Zaplatílek 

Neomluveni: Ing. Arch. Jiří Janďourek, Jiří Bartoloměj Sturz, Mgr. Antonín Ferdan 

Pozvaní: Bc. Leoš Vašina 

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

technologie 

Předseda výboru Ing. Tomáš Hampl přivítal všechny přítomné na prvním mimořádném zasedání 

výboru. Výbor se sešel v počtu 9 členů, 1 člen byl řádně omluven a výbor byl prohlášen za usnášení 

schopný. 

Přítomní členové výboru souhlasili s navrhovaným programem mimořádného zasedání. 

Program Výboru pro rozvoj a životní prostředí: 

1. Hodnocení dílčího fondu SML  - Ekofond 

2. Diskuze 

Hlasování: 

Pro: 7 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 2 hlasy 

1. Hodnocení dílčích fondů Dotačního fondu SML – Ekofond 

Host jednání pan Vašina sdělil počet podaných žádostí a jejich bodové hodnocení a následné 

výsledky.  

Žadatelů bylo celkem 15. Dvě žádosti byly správcem vyřazeny pro formální chyby v žádosti. 13 žádostí 

pak bylo postoupeno k hodnocení členům výboru. Celkem projekty hodnotilo 9 ze 13 členů výboru. 

Dva projekty byly hodnoceny pouze 8 hodnotiteli, z důvodu střetu zájmů.  

Okomentoval výsledné tabulky zaslané členům s předstihem. Tabulka č. 1 a 2 obsahuje projekty 

rozdělené dle vyhlášených programů. Tabulka č. 3 obsahuje projekty, které nezískají dotaci; a to 

z důvodu nedosažení nutné bodové hranice pro přidělení dotace, tedy 14 bodů. Viz bod 13 Pravidel – 

„Výbor seřadí projekty sestupně podle bodového hodnocení a nemůže už dále měnit hodnocení ani 

pořadí; rozhodnou bodovou hranicí pro možné přidělení požadované dotace je 14 bodů včetně. Výbor 

následně navrhne přidělení dotací projektům v takto stanoveném pořadí a v plné požadované výši až 

do vyčerpání celé alokované částky programu. Pokud alokovaná částka nestačí a současně součet 

https://www.liberec.cz/cz/lidi/inormace/mgr-jiri-solc.html


požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici, nepřekročí 125 % aktuální 

alokace programu (převis žádostí nepřevýší 25 % alokace programu), může výbor navrhnout přidělení 

poměrně snížených dotací vypočtených jako součin žádané dotace a koeficientu, kde koeficient je podíl 

alokace programu a součtu požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici.“  

Jedná se celkem o 3 projekty: 

2. Šance zvířatům z.s., projekt – Kastrační program Liberec 2019 

8. Mgr. Miloslav Janeček, projekt - Úprava korun stromů zdravotním a bezpečnostním řezem v aleji  

                                                               lip v ulici E. Krásnohorské, Liberci – Ruprechticích 

13. Jednota bratská Liberec – Ruprechtice, projekt - Zpracování odpadů na komunitní zahradě 

 

Tabulka č. 4 se zabývá projekty, které musely být dle Statutu DF SML vyřazeny z dalšího hodnocení 

z důvodu nesplnění formálních podmínek vyhlášení programů. Těmto projektům nebyla přiřazena ani 

pořadová čísla, jelikož nebyly dále nijak hodnoceny.  

 

Jedná se o 2 projekty: 

x - o.s. D.R.A.K. z.s., projekt - Obnova a rozšíření naučné stezky a prožitkových stanovišť o.s. D.R.A.K. 

z.s. 2019. Žadatel nedoložil povinno přílohu žádosti o dotaci, reference o realizaci max. tří projektů/akcí 

podobných parametrů v posledních třech letech. 

 

x - cool-NISA-tour, z.s., projekt - Ekologické workshopy v KultiVARu. Žadatel nedoložil povinnou přílohu 

žádosti o dotaci, reference o realizaci max. tří projektů/akcí podobných parametrů v posledních třech 

letech. 

 

Dle kritérií hodnocení „při nedodání předepsaného dokumentu vyřadí správce programů dílčího fondu 

žádost z dalšího hodnocení." Tyto projekty tak nebyly ani postoupeny Výboru ZM pro rozvoj a životní 

prostředí k bodovému hodnocení, dále se s nimi nijak nepracovalo. 

 

Ing. Karolína Hrbková navrhla, aby rada a zastupitelstvo města při projednávání poskytnutí dotací 

z Ekofondu zvážilo, zda, přestože tyto 3 projekty nedosáhly požadované výše 14 bodů, tak byly 

s ohledem na kvalitu a přínos projektů podpořeny. 

Pan Vašina v návaznosti na podnět paní Hrbkové členy výboru informoval, že tuto záležitost již 

konzultoval s právním odborem a dle jejich názoru je možné podpořit tyto projekty i přes podmínku 

dosažení 14 bodů. 

Pan Otta v této souvislosti sdělil, že si nemyslí, že je to možné. Dle jeho názoru by mohlo dojít 

k porušení zákona 250/2000 Sb., který stanovuje, že všechny podmínky poskytnutí dotace musí být 

zveřejněny před začátkem přijmu žádostí a nelze je v průběhu hodnocení měnit. Mohlo by dojít 

k znevěrohodnění postupu výběru projektů z důvodu nerovného přístupu, neboť některé projekty jsou 

vyřazeny kvůli nesplnění podmínky doložení referencí a jiné projekty by byly podpořeny, přestože také 

nedodržely jednu podmínku stanovenou Ekofondem. Doporučuje, aby právní odbor znovu zvážil, zda 

je prolomení podmínky dosažení 14 bodů v průběhu hodnocení opravdu v souladu se zákonem 

250/2000 Sb. a výsledek předložil členům rady města před projednáním tohoto bodu v RM. 

 



Výbor v návaznosti na 3 vyřazené projekty, které nedosáhli bodové hranice 14 bodů, ukládá správci 

fondu prověřit před podáním výsledků hodnocených projektů v rámci Ekofondu na RM/ZM, možnost 

podpory těchto vyřazených žádostí z důvodu kvalitního zpracování a pozitivního přínosu pro město 

Liberec. Následně správce fondu pan Vašina předá zjištěné náměstkovi primátora pro technickou 

správu majetku města a informační technologie panu Mgr. Šolcovi. Z časových důvodů bude pak 

tento požadavek řešen a předložen náměstkem přímo na  10.RM. 

Dále pak výbor doporučuje schválit hodnocené projekty, které splnily formální náležitosti a dosáhly 

dostatečné bodové hranice, jmenovitě: 

Projekty v programu Ekologie a zeleň 

1. 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH, projekt - Propagace a péče o hmyzožravce na Liberecku 2019 

3. Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., projekt - Ekovýchovné akce v Jizerských horách 

4. 35/03 ZO ČSOP Jizerka, projekt - Zajištění činnosti Muzea Jizerských hor a pořádání ekologických a  

                                                               naučných dnů, včetně praktických činností 

5. Český svaz včelařů z. s., Okresní organizace Liberec, projekt - Ošetřování včelstev proti nemocem dle             

                                                                                                                  nařízení SVS 

6. Jizersko-ještědský horský spolek, projekt - Vybudování a obnova tůní pro obojživelníky na území  

                                                                                 statutárního města Liberce 

7. Jizersko-ještědský horský spolek, projekt - Obnova informačních panelů NS Bukovec – Jizerka –  

                                                                            Rašeliniště Jizerky jako součásti příhraniční stezky Tři Iseriny 

9. Římskokatolická farnost arciděkanství Liberec, projekt - Sanace jírovcové aleje U Obrázku - 3. etapa 

  

10. Římskokatolická farnost arciděkanství Liberec, projekt - Sanace dřevin v zahradě kostela Nalezení  

                                                                                                          sv. Kříže - 2. etapa 

11. LIBINSPIRO, z.s., projekt - Greenfest v KultiVARu 2019 

 

Projekty v programu Odpady 

 

12. Čmelák - Společnost přátel přírody, projekt - Zažij zero waste! 

 

Hlasování: 

Pro: 9 hlasů 

Proti: 0 hlasů 

Zdrželo se: 0 hlasů 

2. Diskuze 

Proběhla diskuze členů výboru na téma hodnocení žádostí Ekofondu a Fondu rozvojové spolupráce. 

Většině členů výboru nastavená pravidla hodnocení nevyhovují. Některá hodnotící kritéria jsou až příliš 

přísná či zavádějící. Výbor si rozhodně přeje úpravu těchto nastavených pravidel a následného 

hodnocení. Konkrétně v bodu hodnocení referencí by se rád při tvorbě budoucích nastavení pravidel 

podílel. 

 

 



Návrh bodového programu na další zasedání dne 22.5.2019: 

  - Sekání trvalých travnatých porostů ve městě a změna termínů sečí dle vyhlášky č.3/2019 
  - Hodnocení dílčího fondu FRS 
  - Měření spalin vycházejících ze spalovny Liberec 
  - Materiály předkládané do 5.ZM odborem SR 
  - Diskuze 

 

 

Další termíny jednání Výboru pro rozvoj a životní prostředí: 

22.5.2019 


