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.
15. schůze rady města dne: 14.07.2020
Bod pořadu jednání: 32/3
Vyhlášení veřejné sbírky
Stručný obsah: Předmětem materiálu je návrh vyhlášení veřejné sbírky na základě vložení
finančních prostředků na transparentní účet v rámci Programu adopce ploch zeleně ve městě
Liberci.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: na základě usnesení č. 521/2020 Rady města Liberec ze dne 2. 6. 2020 – záměr
zřízení programu adopce zeleně
Zpracoval:

Mrázková Alena, DiS. - pracovník odboru ekologie a veřejného prostoru

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

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
vyhlášení veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně
některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) v platném znění, za účelem získání a
shromáždění peněžních prostředků na zvláštní transparentní účet pro Program adopce ploch
zeleně ve městě Liberci, a to na dobu neurčitou
pověřuje
primátora Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc. jednat ve věci veřejné sbírky jménem
statutárního města Liberec

ukládá
zajistit ve spolupráci s odborem ekonomiky administraci této veřejné sbírky.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 31.07.2020
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Důvodová zpráva
Dne 2.6.2020 schválila Rada města usnesením č. 521/2020 záměr zřízení Programu adopce ploch
veřejné zeleně.
Kromě možnosti adoptovat konkrétní pozemek či část pozemku budou moci občané, kteří se chtějí
aktivně podílet na zlepšení stavu zelených ploch ve svém okolí, moci vložit finanční prostředky do
veřejné sbírky.
Veřejnou sbírkou se podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách), v platném znění (dále jen zákon o veřejných sbírkách) rozumí získávání a
shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro
předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání,
tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.
Konání sbírky je třeba oznámit krajskému úřadu. Jsou-li splněny náležitosti oznámení o konání sbírky a
neshledá-li krajský úřad důvody pro to, že sbírku nelze konat, osvědčí právnické osobě datum přijetí
jejího oznámení, a to nejpozději do 30 dnů ode dne splnění náležitostí oznámení.
Nerozhodne-li příslušný krajský úřad, že sbírku nelze konat, platí, že sbírka je zahájena dnem
následujícím po dni doručení osvědčení, pokud právnická osoba neuvede v oznámení jako den zahájení
sbírky datum pozdější; dříve nesmí být sbírka zahájena ani propagována.
Pokud budou mít žadatelé zájem pouze investovat do rozvoje zeleně a nebudou se chtít aktivně podílet
na údržbě ploch, je zde právě tato možnost jednorázového či opakovaného zaslání finančních prostředků
na zvláštní účet, který k tomuto účelu bude zřízen. Poskytovatel finančního příspěvku (fyzická,
právnická osoba, spolek, atd.) se tak stane tzv. „adoptivním dárcem“, který si po konzultaci s pracovníky
odboru EP může zvolit, na jaký účel mají být finanční prostředky využity (např. realizace výsadeb
stromů, keřů, založení květinových záhonů, atd.).
Finanční prostředky budou následně čerpány odborem ekologie a veřejného prostoru na realizace
opatření v dárcem vybrané lokalitě. Pokud dárce bude anonymní, či neprojeví zájem zvolit konkrétní
opatření či lokalitu, kde se finanční prostředky mají investovat, bude záměr navržen odborem EP a
předložen Komisi pro klima k odsouhlasení.
Dárci, pokud o to bude mít zájem, může být vystaven tzv. Certifikát adoptivního dárce, kde bude
napsáno, na co byly finanční prostředky využity a co tedy tzv. adoptoval. Popř. může být přímo v místě
výsadby umístěna cedulka se jmény dárců, kteří výsadbu, či jiná opatření financovali. Netýká se
samozřejmě anonymních dárců.
O uzavřených smlouvách na výpůjčku (adopci) pozemku, či jeho části mezi žadatelem a SML či o
realizacích finančních prostředků od adoptivních dárců bude informována společnost TSML p. o.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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