STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
3. schůze rady města dne: 06.02.2018
Bod pořadu jednání:
Záměr poskytnutí finančních prostředků na podporu recyklace odpadů pro rok 2018
Stručný obsah: Materiál pojednává o záměru poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
statutárního města Liberce na podporu recyklace využitelných složek komunálního odpadu
subjektům na základě postupného zvyšování míry recyklace odpadů ve městě a plnění cílů Plánu
odpadového hospodářství města Liberec.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: na základě Plánu odpadového hospodářství města
Zpracoval:

Vinař Michal, Ing. - pracovník odboru ekologie a veřejného prostoru

Projednáno s:

Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro životní prostředí, veřejnou
zeleň a cestovní ruch

Předkládá:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. Zveřejnění výzvy k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na podporu recyklace
odpadů pro rok 2018 na webových stránkách města a v městském zpravodaji
2. Základní pravidla pro poskytnutí finančních prostředků na podporu recyklace odpadů pro
rok 2018
3. Formulář žádosti o poskytnutí finančních prostředků na podporu recyklace odpadů
4. Formulář vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na podporu recyklace odpadů
ukládá
zajistit vyvěšení výzvy k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na podporu
recyklace odpadů.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 28.02.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec prostřednictvím odboru ekologie a veřejného prostoru podporuje již mnoho let
postupné rozšiřování sběru využitelných složek komunálního odpadu a s tím spojenou ekologickou
výchovu a osvětu obyvatel města. Platný Plán odpadového hospodářství statutárního města Liberce
mimo jiné stanovuje cíle týkající se navýšení sběru využitelných složek komunálního odpadu.
Odbor ekologie a veřejného prostoru plní tento cíl mimo jiné také podporou organizací, které pro
obyvatele provozují menší sběrná místa. Tři místa s dlouholetým provozem jsou zakotvena také
v obecně závazné vyhlášce č. 1/2015 jako oficiální sběrná místa, kde mohou fyzické osoby odevzdávat
využitelné složky komunálního odpadu. V současnosti jsou situovány v ulicích Kateřinská, Riegrova a
Rovná.
Vzhledem ke stanoveným cílům vycházejícím z Plánu odpadového hospodářství města Liberce je
zapotřebí místa dále rozšiřovat. Obyvatelé města daná místa využívají k odložení nejrůznějších typů
odpadů včetně těch, která se ve sběrných místech primárně nesbírají. Jsou to zejména kusy objemného
odpadu v podobě nábytku, koberců a podlahové krytiny nebo vysloužilé elektrospotřebiče. Sběrná místa
mají za úkol dávat obyvatelům možnost třídit využitelné složky komunálního odpadu ve větším spektru
a zároveň slouží jako osvětové místo pro šíření povědomí o recyklaci odpadu. Jsou to tedy sběrná místa
s přidanou hodnotou, nikoliv jen klasická kontejnerová stání na sběr papíru, plastu, skla a tetrapacku.
Záměrem odboru ekologie a veřejného prostoru je finančně podpořit subjekty, které vytvoří nové nebo
provozují stávající sběrné místo, pomocí individuální dotace. Finanční prostředky jsou v současnosti
připraveny v rozpočtu odboru ekologie a veřejného prostoru v celkové výši 250 000 Kč.
Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá Radě města Liberce záměr na vyhlášení výzvy pro
podávání žádostí o poskytnutí finančních prostředků na podporu recyklace odpadů z rozpočtu
statutárního města Liberce na webových stránkách města a v městském zpravodaji. Plné znění výzvy je
uvedeno v příloze č. 1, základní pravidla pro poskytnutí finančních prostředků na podporu recyklace
odpadů jsou uvedena v příloze č. 2, formulář žádosti v příloze č. 3 a formulář pro závěrečné vyúčtování
čerpání poskytnutých finančních prostředků v příloze č. 4.
Základní pravidla stanovují také podmínky provozování sběrného místa tak, aby každé sběrné místo
postupně dosáhlo požadované úrovně. Sběrné místo musí být situováno na zpevněné ploše, oploceno,
s nejlépe každodenní obsluhou a vybaveno potřebnými nádobami na sběr všech základních komodit.
Doporučení odboru EP:
Odbor EP doporučuje Radě města Liberce zveřejnění výzvy na podání žádostí o individuální dotaci na
poskytnutí finančních prostředků na podporu recyklace odpadů pro rok 2018.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výzva k podání žádosti
Příloha č. 2 - Základní pravidla
Příloha č. 3 - Formulář žádosti
Příloha č. 4 - Formulář vyúčtování
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Individuální dotace na podporu recyklace odpadů
Statutární město Liberec vypisuje výzvu na podání žádostí o individuální dotaci na podporu recyklace
využitelných složek komunálních odpadů.
O dotaci na podporu recyklace odpadů ve městě Liberci mohou požádat fyzické a právnické osoby
nepodnikající v oblasti odpadového hospodářství, nestátní organizace a spolky s prokazatelným
přínosem pro rozvoj ekologického smýšlení obyvatel města Liberce.
Žadatel předloží žádost o individuální dotaci na předepsaném tiskopise do 5.3.2018. Vyplněný formulář
předá žadatel osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec nebo ji zašle poštou na adresu: Statutární
město Liberec, Odbor ekologie a veřejného prostoru, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1
Kontaktní osobou pro další informace je Ing. Michal Vinař, telefon 485 243 451, email
vinar.michal@magistrat.liberec.cz.

Základní pravidla pro
poskytnutí finančních prostředků
na podporu recyklace odpadů z rozpočtu statutárního města Liberce
1) Poskytnutí finančních prostředků na podporu recyklace odpadů je vyhlašováno za účelem
podpory sběru využitelných složek komunálního odpadu prostřednictvím menších sběrných
míst a podpory ekologické výchovy a osvěty obyvatel na území statutárního města Liberce.
2) Finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Liberec jsou poskytovány formou
individuální dotace.
3) O dotaci mohou požádat fyzické a právnické osoby, nestátní organizace a spolky (dále jen
žadatelé) nepodnikající v oblasti odpadového hospodářství s prokazatelným přínosem
projektu pro rozvoj ekologického smýšlení obyvatel města Liberce.
4) Žadatelé předloží žádosti o finanční dotaci na předepsaném tiskopise žádosti. Formulář žádosti
je přístupný na internetové adrese města. Vyplněný formulář předá žadatel na podatelnu
Magistrátu města Liberce nebo jej zašle poštou na adresu statutární město Liberec, odbor
ekologie a veřejného prostoru, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1. Žádosti, které
nebudou obsahovat požadované náležitosti nebo budou nesprávně či neúplně vyplněny,
nebudou dále projednávány.
5) Žadatel předloží při podání žádosti zaregistrovanou smlouvu o organizaci, stanovy, zakládací
listinu apod. U neziskových organizací doklad o tom, že je tato zaregistrována v databázi
neziskových organizací.
6) Žadatelé o dotaci mohou podat své žádosti s doručením na podatelnu města Liberce nebo
poštou nejpozději do 5.3.2018.
7) Žádosti o poskytnutí dotace předkládají žadatelé v termínu stanoveném veřejnou výzvou o
poskytování dotací na příslušné období kalendářního roku. Žádosti doručené po termínu
uzávěrky budou z dalšího projednávaní vyřazeny.
8) Individuální dotace poskytnuté z rozpočtu města musí být čerpány do konce kalendářního
roku, na který byla dotace požadována.
9) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
10) Na jednu akci nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů města.
11) Po shromáždění žádostí o poskytnutí dotací posoudí Rada města Liberce všechny žádosti o
dotace a stanoví konkrétní výši finančních prostředků. O přidělení či nepřidělení dotace
rozhoduje Zastupitelstvo města Liberce .
12) Po projednání žádostí jsou žadatelé nejpozději do 15 dnů od zasedání Zastupitelstva města
Liberce vyrozuměni o výsledku jednání (bez udání důvodu). Rozhodnutí je konečné a nelze se
proti němu odvolat.
13) Dotace jsou přidělovány po sepsání smlouvy mezi žadatelem a statutárním městem Liberec.
14) Dotace musí být čerpána pouze na účely specifikované ve smlouvě a to do konce kalendářního
roku, v němž byly prostředky poskytnuty.
15) V případě zjištění neoprávněného použití dotace nebo její použití v rozporu s uzavřenou
smlouvou je příjemce povinen celou výši dotace vrátit do 30 dnů od tohoto zjištění.
16) Příjemce dotace předloží do 31. 1. 2019 doklady vztahující se k čerpání dotace v roce 2018
Odboru ekologie a veřejného prostoru statutárního města Liberce.

Podmínky pro nová sběrná místa:
1) Sběrné místo musí být vybaveno zpevněnou plochou.
2) Sběrné místo musí být oploceno.
3) Sběrné místo musí mít zajištěnou řádnou obsluhu minimálně třikrát týdně.
4) Obsluha se stará o přejímku odpadů, jeho třídění, úklid stanoviště a předávání odpadů
odpovědným společnostem k dalšímu zpracování. Vede také základní evidenci o množství
odpadů.
5) Sběrné místo musí být vybaveno řádně označenými nádobami na sběr využitelných složek
komunálního odpadu v podobě papíru, plastu, bílého a barevného skla, tetrapacku,
bioodpadu, kovových obalů, nepotřebného textilu a vysloužilých drobných elektrozařízení.
Sběrné místo může mít zajištěn prostor pro odkládání objemného odpadu. Sběr jiných
využitelných složek komunálního odpadu je ryze dobrovolný.
6) Sběrné místo musí být řádně označené s informacemi o provozovateli, přijímaných typech
odpadů a provozní době. V případě přijetí dotace ze strany statutárního města Liberce je
nutné tuto informaci zveřejnit.
7) Sběrné místo musí být udržováno v čistotě a pořádku bez tvorby černých skládek.
8) Sběrné místo musí minimálně dvakrát ročně informovat obyvatele ve své spádové oblasti o
možnosti separace využitelných složek komunálního odpadu ve sběrném místě. Mezi
dobrovolné informační akce patří drobné soutěže ve sběru, spolupráce s místními školami,
spolky, distribuce letáků apod.
9) Provozovatel sběrného místa úzce spolupracuje s odborem ekologie a veřejného prostoru
v oblasti odpadového hospodářství. Čtvrtletně mu předává informace o nasbíraném množství
jednotlivých komodit pro oficiální výkaznictví od produkci odpadů ve městě.
Neuznatelné náklady:

Z dotace nelze hradit:
- Dary třetím osobám
- Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných nákladů realizovaného projektu
- Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty)
- Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má práce uplatnit si daň na vstupu
- Úroky, které dluží žadatel třetím osobám
- Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu
- Výdaje prokazatelně nesouvisející s projektem
Hodnotící kritéria:
a) Soulad projektu s ekologickými záměry města a Plánu odpadového hospodářství Liberce
b) Přínos projektu k rozvoji environmentálních aktivit ve městě
c) Soulad projektu s obecně platnými právními předpisy
d) Reálný a průhledný rozpočet nákladů

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBERCE NA PODPORU RECYKLACE
ODPADŮ
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
ŽÁDOST PRO ROK 2018

DOTACE
NÁZEV PROJEKTU/ČINNOSTI
(účel dotace)
DOBA, V NÍŽ MÁ BÝT DOSAŽENO
PROJEKTU/ČINNOSTI
VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE V KČ

ÚDAJE O ŽADATELI

Žadatel (přesný název dle stanov, ZL,
jméno a příjmení u fyzické osoby)

Forma

právnické

osoby

(např.

spolek, nadace, apod.)

Sídlo žadatele (shodné se stanovami,
ZL, u fyzické osoby trvalé bydliště)

Identifikační číslo (i v případě fyzické
osoby podnikatele)

Datum narození (u fyzické osoby)
Předmět činnosti žadatele
Internetové stránky žadatele
Zástupce žadatele
Jméno,
příjmení,
zastoupení
Ulice, obec, PSČ
Telefon
E-mail
Fax

právní

důvod

Identifikace osob s podílem v této
právnické osobě a o výši tohoto
podílu (jen u obchodních korporací)
Identifikace osob, v nichž má
právnická osoba přímý podíl a o
výši tohoto podílu
Bankovní spojení (peněžní ústav)
Číslo účtu a kód banky

Osoba zodpovědná za žádost
Jméno, příjmení
Telefon:
E-mail:

ÚDAJE O ČINNOSTI / PROJEKTU

Popis projektu (základní idea, realizační plán, rozpis činnosti, propozice jednorázové akce, co projekt řeší)

Cílová skupina (pro koho je projekt určen, počet lidí, apod.)

Časový harmonogram
Zahájení:

Předpokládaný rozpočet projektu

Ukončení:

Odůvodnění žádosti

Seznam příloh žádosti
1. Kopie smlouvy o běžném účtu nebo kopii výpisu z účtu (k bankovnímu spojení uvedenému v
žádosti).
2. Kopie dokladu jednoznačně prokazujícího právní subjektivitu žadatele (např. stanovy, výpis
z obchodního rejstříku, zřizovací listiny, apod.).
3. Doklad o oprávněnosti osoby jednat za právnickou osobu (např. jmenovací dekret, zápis o
zvolení členů statutárního orgánu, plnou moc, apod.).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že nezatajuje žádné okolnosti,
důležité pro posouzení projektu.
Dále žadatel prohlašuje, že
 má vyrovnány všechny závazky vůči městu a jeho organizacím,
 na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno insolvenční
řízení, nebyl konkurz zrušen pro nedostatek majetku žadatele nebo není v likvidaci,
 žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem jeho činnosti nebo trestný čin proti majetku – tato podmínka se vztahuje
na osoby vykonávající funkci statutárního orgánu nebo všechny členy statutárního
orgánu,
 s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti
městem Liberec pro účely dotačního řízení.
Žadatel je seznámen s platnými Zásadami poskytování dotací z rozpočtu města Liberce.
Liberec, dne
………………………………………………
Podpis žadatele/osoby oprávněné jednat
za žadatele, razítko

UPOZORNĚNÍ

Neúplné vyplnění žádosti a uvedení nepravdivých údajů je důvodem k vyřazení žádosti.

Vyúčtování individuální dotace na podporu
recyklace odpadů z rozpočtu statutárního
města Liberec
Název akce:
Příjemce dotace:
Jméno a kontaktní údaje zodpovědné osoby za realizaci projektu:

Porovnání plánovaných a skutečně vynaložených nákladů na projekt
Plánované náklady na projekt
Výše požadované dotace
Výše poskytnuté dotace
Skutečně vynaložené náklady na projekt

Soupis účetních dokladů:
Pořad. číslo
č.
účetního
dokladu

datum
vystavení

účel výdaje

Částka

CELKEM:
Všechny doklady musí být označeny pořadovými čísly shodnými s čísly z prvního sloupce
soupisu účetních dokladů. Doklady o zaplacení musí být označeny pořadovými čísly dokladů,
ke kterým se platba vztahuje.
V …………………… dne ……………...….
Podpis osoby zodpovědné za vyúčtování popř. razítko organizace...........................................

