STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
5. zasedání zastupitelstva města dne: 28.05.2020
Bod pořadu jednání: 38
Revokace usnesení Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok
2020
Stručný obsah: Předmětem materiálu je zrušení vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu pro
rok 2020.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Zpracoval:

Vašina Leoš, Bc. - pracovník odboru ekologie a veřejného prostoru

Schválil:

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

Projednáno:

11. RM dne 19.5.2020

Projednat ve
výboru ZM:

Výbor pro rozvoj a životní prostředí

Předkládá:

Šolc Jiří, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační
technologie
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 49/2020 ze dne 27.2.2020, kterým došlo k
vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2020, a to:
1.1. Programu Ekologie a zeleň v rámci Ekofondu Dotačního fondu SML
1.2. Programu Odpady v rámci Ekofondu Dotačního fondu SML
ukládá
informovat o revokaci usnesení - zrušení vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu pro
rok 2020 uveřejněním na úřední desce.

P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie
T: 01.06.2020
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Důvodová zpráva:
Dotační fond SML byl zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec (dále jen ZM) č. 24/2020 ze dne
30. 1. 2020 byl, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
V návaznosti na zřízený Dotační fond SML (dále jen DF SML) došlo usnesením č. 49/2020 ze dne 27. 2.
2020 k vyhlášení 2 programů: Ekologie a zeleň a Odpady.
V souvislosti s neplánovaným výpadkem finančních prostředků na příjmové straně rozpočtu SML z
důvodů vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR, útlumu ekonomiky, nižšímu výběru daní a
poplatků a celkovému propadu v saldu veřejných financí, muselo ze strany vedení města dojít k adekvátní
reakci na nastalou situaci; sice k provedení úsporných opatření rozpočtu SML na rok 2020. Na základě
rozhodnutí porady vedení se mají tato úsporná opatření negativně dotknout i Dotačního fondu SML,
jelikož poskytování dotací za současného stavu a výpadku příjmů není nezbytnou činností nutnou pro
fungování a správu města nebo aktivitou zabezpečující základní služby občanům.
Z uvedených důvodů má dojít k revokaci usnesení č. 49/2020 ze dne 27. 2. 2020, kterým byly vyhlášeny
2 programy dílčího fondu Ekofondu – 1.1 Ekologie a zeleň a 1.2 Odpady, přičemž oba programy mají být
pro letošní rok zrušeny a nedojde tedy k rozdělení žádných finančních prostředků.
Materiál byl projednán na jednání výboru ZM pro rozvoj a životní prostředí.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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