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.

INFORMACE
pro 1. zasedání zastupitelstva města 28.01.2021

Informace o činnosti výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města Liberec za rok
2020

Zpracoval:

Baboráková Jana - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací, tajemnice výboru
pro rozvoj a životní prostředí
Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno: Zdeňkem Chmelíkem - předseda výboru
Předkládá:

Chmelík Zdeněk - zastupitel, předseda výboru pro rozvoj a životní prostředí

Důvodová zpráva
V souladu se zněním bodu č. 28 statutu Výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města
Liberec předkládáme informaci o činnosti výboru. Vzhledem k opatření proti šíření koronaviru SARSCoV-2 v roce 2020, předkládáme zprávu za celý rok 2020 (příloha č.1).
Výbor byl zřízený usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 258/2018 a je třináctičlenný.

Přílohy:
Příloha č.1_Informace o činnosti výboru zastupitelstva pro rozvoj za rok 2020

Informace o činnosti Výboru pro rozvoj a životní prostředí
Zastupitelstva města Liberec za rok 2020
Výbor pro rozvoj a životní prostředí zasedal v období od ledna do prosince 2020. V souladu s
opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 v roce 2020 se sešel celkem 6x v měsících
leden, únor, květen, červen, září a prosinec ve standardním plánovaném termínu.
V měsíci březnu 2020 rezignoval na své členství a funkci předsedy výboru pan Ing. Tomáš
Hampl (ODS).
V květnu téhož roku byl novým předsedou jmenován stávající člen výboru (od 2/2020) pan
Zdeněk Chmelík (SLK). Zároveň se novým členem výboru stal pan Lumír Vadovský (ODS).

1. zasedání výboru dne 22. 1. 2020 proběhlo za účasti 10 členů, výbor byl usnášeníschopný
Program
1. Úvod
2. Materiály předkládané na 1. ZM
3. Diskuze
Přijatá usnesení/Hlasování
1. Program Výboru pro rozvoj a životní prostředí
Hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlasů
2. Materiály předkládané na 1. ZM
- Informace o postupu prací na Strategii rozvoje SML 2021+ (informace)
Hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlas
Usnesení: Výbor přijal předkládaný materiál – informaci na vědomí.

- informace o tvorbě přeshraničního strategického dokumentu (informace)
Hlasování:
Pro: 10 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Usnesení: Výbor doporučil předkládaný materiál dopracovat/doplnit o stručné shrnutí
projektu a zaměření daného dokumentu.
Zápis: viz zveřejněný zápis na webu SML
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-rozvoj-zivotniprostredi/2020/zapis-c-1.pdf

2. zasedání výboru se konalo dne 19. 2. 2020 v počtu 11 členů, výbor byl usnášeníschopný
Program
1. Úvod
2. Vyhlášení programů Ekofondu a Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2020
3. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Ekofondu a Fondu rozvojové spolupráce za rok
2019
4. Horní Kopečná - Na Žižkově, umístění kontejnerů na tříděný odpad a veřejná zeleň email p. Štěpničky (informace)
5. Otevřený dopis – vyhlášení klimatické nouze (informace)
6. Materiály předkládané na 2. ZM
7. Diskuze
Přijatá usnesení/Hlasování
1. Program Výboru pro rozvoj a životní prostředí
Hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 2 hlasy

2. Vyhlášení programů Ekofondu pro rok 2020
Hlasování:
Pro: 11 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Usnesení:
Výbor doporučuje ke schválení předkládaný materiál „Vyhlášení programů dílčího fondu
Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2020“ a vyhlásit tak program Ekologie a zeleň a
program odpady v rámci tohoto fondu.
2. Závěrečná zpráva o hospodaření dílčího fondu Ekofondu SML za rok 2019
Hlasování:
Pro: 10 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlas
Usnesení:
Výbor bere na vědomí předkládaný materiál „Závěrečná zpráva o hospodaření dílčího fondu
Ekofondu SML za rok 2019“ a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
3. Vyhlášení programů Fond rozvojové spolupráce pro rok 2020
a) Návrh na zrušení % omezení u jednotlivých uznatelných výdajů v obou programech
Hlasování:
Pro: 11 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Usnesení:
Výbor pro rozvoj a životní prostředí souhlasí s návrhem úpravy zrušit % podíl u jednotlivých
typů uznatelných výdajů v obou vyhlašovaných programech.
b) Návrh na snížení minimální výše dotace z 10 tis na 5 tis.v programu 2.2 Podpora místních
komunit
Hlasování:
Pro: 11 hlasů
Proti: 0 hlasů

Zdrželo se: 0 hlasů

Usnesení:
Výbor pro rozvoj a životní prostředí souhlasí s návrhem úpravy zrušit % podíl u jednotlivých
typů uznatelných výdajů v obou vyhlašovaných programech.
c) Oprava bodového hodnocení v programu 2.1 Partnerská spolupráce a to v bodě G. Kritéria
pro hodnocení 3. Zkušenosti s projektem/partnerstvím
Hlasování:
Pro: 10 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlas
Usnesení:
Výbor přijal návrh na opravu bodového hodnocení v programu 2.1 Partnerská spolupráce.
Dále výbor po diskuzi navrhl hlasování o zachování „Okruhu způsobilých žadatelů: Místně
příslušné spolky, které doloží činnost alespoň 12 měsíců, a fyzické osoby – členové osadních
výborů s písemným pověřením osadního výboru k jednání ve věci podání žádosti.“ A
zapracování výše uvedených změn ve Vyhlášení Fondu rozvojové spolupráce.
Hlasování:
Pro: 11 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Usnesení:
Výbor pro rozvoj a životní prostředí po zapracovaní uvedených změn doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení materiál „Vyhlášení programů dílčího Fondu rozvojové
spolupráce pro rok 2020“ a zachování původního znění Okruhu způsobilých žadatelů
v programu 2.2 Podpora místních komunit.

3. Zpráva o využití dotací z Fondu rozvojové spolupráce za rok 2019
Hlasování:
Pro: 10 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlas
Usnesení:
Výbor pro rozvoj a životní prostředí bere předložený materiál na vědomí a doporučuje jej
zastupitelstvu města Liberec ke schválení.
4. Horní Kopečná - Na Žižkově, umístění kontejnerů na tříděný odpad a veřejná zeleň email p. Štěpničky (informace)
Hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 2 hlasy
Usnesení:
Výbor bere na vědomí obdržený materiál od pana Štěpničky.

5. Otevřený dopis – vyhlášení klimatické nouze (informace)
Hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 2 hlasy
Usnesení:
Výbor bere na vědomí daný bod jednání.

6. Materiály předkládané na 2. ZM
Hlasování:
Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 4 hlasy
Usnesení:
Výbor bere na vědomí předložený materiál a doporučuje ZM odvolání a jmenování členů ŘV
IPRÚ dle uvedeného.
Zápis: viz zveřejněný zápis na webu SML
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-rozvoj-zivotniprostredi/2020/zapis-19-2-20-vybor-pro-rozvoj-zivotni-prostredi.pdf

3. zasedání výboru dne 20. 5. 2020 proběhlo za účasti 9 členů, výbor byl usnášeníschopný
Program
1. Úvod
2. Představení zvoleného předsedy výboru
3. Aktuální stav IPRÚ
4. Program podpory DČOV (p.Vašina)
5. Materiály předkládané na 5. ZM
- Schválení postupu zrušení centra pro výzkum energetického využití litosféry
- Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F - žádost o prominutí smluvní pokuty
- Smlouva o poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Revitalizace fotbalového stadionu
Vesec"
- Informace k projektu "Liberec plánuje chytře a zodpovědně"
- Revokace usnesení Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML
pro rok 2020
6. Diskuze – úprava termínů zasedání

Přijatá usnesení/Hlasování
1. Program Výboru pro rozvoj a životní prostředí
Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlas
2. Představení zvoleného předsedy výboru
3. Aktuální stav IPRÚ
4. Program podpory DČOV (p.Vašina)
Členové výboru se shodli na změně usnesení předkládaného materiálu. Ovšem bod byl
nakonec z jednání stažen.
5. Materiály předkládané na 5. ZM
Schválení postupu zrušení centra pro výzkum energetického využití litosféry
Hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Usnesení:
Výbor doporučuje ke schválení Variantu A ve znění „podání návrhu na zrušení Centra pro
výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. (IČ 86652028), s likvidací, k příslušnému
krajskému soudu dle ustanovení § 13 zákona č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, v platném znění“
Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F - žádost o prominutí smluvní pokuty
Hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasy
Usnesení:
Výbor souhlasí s navrženým materiálem z RM ve znění „neschvaluje
prominutí smluvní pokuty ve výši 520 000 Kč, vyměřené na základě nedodržení termínu
dle smlouvy o dílo č. 201801606 a jejích dodatků, firmě STAV-AGENCY s. r. o., IČ 25482505 se
sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou“

Revokace usnesení Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu
SML pro rok 2020
Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 1 hlas
Zdrželo se: 0 hlasy
Usnesení:
Výbor po navrhované úpravě doporučuje ZM materiál ke schválení.
Smlouva o poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Revitalizace fotbalového stadionu
Vesec"
Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlas
Usnesení:
Výbor souhlasí s navrženým usnesením ve znění: „schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu statutárního města Liberec na
spolufinancování projektu „Revitalizace fotbalového stadionu Vesec“ prováděného v rámci
programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora materiálně technické
základny sportu 2017 až 2024 spolku TJ Sokol Doubí z.s., IČ 46744592 ve výši 3,5 mil. Kč“

Informace k projektu "Liberec plánuje chytře a zodpovědně"- informace
Výbor vzal předkládaný materiál na vědomí.

Zápis: viz zveřejněný zápis na webu SML
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-rozvoj-zivotniprostredi/2020/zapis-20-5-20-vybor-pro-rozvoj-zivotni-prostredi.pdf

4. zasedání výboru dne 17. 6. 2020 proběhlo za účasti 10 členů, výbor byl usnášeníschopný
Program
1. Úvod
2. Průběžná informace o zpracování rozvojové strategie města 2021+
3. Materiály předkládané na 6. ZM
- Podání žádosti o podporu projektu „Mateřská škola Ostašov – retenční nádrž“
4. Diskuze
Přijatá usnesení/Hlasování
1. Program Výboru pro rozvoj a životní prostředí
Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 2 hlas
1. Průběžná informace o zpracování rozvojové strategie města 2021+ - pí. Vítková
K danému bodu jednání vznesl připomínky člen výboru pan Otta. Na připomínky byly po
datu 24.6.2020 zaslány kompetentní odpovědi ze strany koordinátorky projektu.

2. Materiály předkládané na 6. ZM
Podání žádosti o podporu projektu „Mateřská škola Ostašov – retenční nádrž“

Výbor přijal tuto předkládanou informaci na vědomí.

Zápis: viz zveřejněný zápis na webu SML
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-rozvoj-zivotniprostredi/2020/zapis-c-4.pdf

5. zasedání výboru se konalo dne 16. 9. 2020 v počtu 9 členů, výbor byl usnášeníschopný
Program

1.

Úvod

2. Materiály předkládané na 8. ZM
-Prodej splaškové gravitační kanalizace v k. ú. Starý Harcov
3. Informace k proběhlé exkurzi do městských lesů Liberec
4. Předání informace organizace „Městské lesy Liberec“
5. Diskuze

Přijatá usnesení/Hlasování
1. Program Výboru pro rozvoj a životní prostředí
Hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
2. Materiály předkládané na 8. ZM
Prodej splaškové gravitační kanalizace v k. ú. Starý Harcov
Hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
Usnesení:
Předkládaný materiál Výbor pro rozvoj a životní prostředí doporučuje ZM ke schválení dle
navrženého usnesení:

schvaluje
1. prodej splaškové gravitační kanalizace v délce 244,2 m včetně 11 ks revizních šachet
vybudované na p.p.č. 1002/1, 1024/1, 1074/7, 1074/6, 903/1, 1074/1, 1070/13 a 904 vše
v k.ú. Starý Harcov, společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689,
415 50 Teplice, IČ: 49099469 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši
955.700,- Kč,

2. vklad peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 860.130,- Kč společnosti
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469

3. započtení vzájemných peněžitých pohledávek z kupní smlouvy a smlouvy o peněžitém
příplatku mimo základní kapitál,

ukládá
zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej splaškové gravitační kanalizace dle přílohy č. 1.,
smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál dle přílohy č. 2. a dohody o započtení
pohledávek dle přílohy č. 3. se Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689,
415 50 Teplice, IČ: 49099469.

3. Informace k proběhlé exkurzi do městských lesů Liberec
4. Předání informace organizace „Městské lesy Liberec“
Bc. Jiří Bliml – ředitel organizace Městské lesy Liberec, odborný lesní
hospodář

Výbor přijal předkládanou informaci na vědomí.
Zápis: viz zveřejněný zápis na webu SML

https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-rozvoj-zivotniprostredi/2020/zapis-c-5.pdf

6. zasedání výboru se konalo dne 2. 12. 2020 v počtu 8 členů, výbor byl usnášeníschopný
Program
1. Úvod
2.

Materiály předkládané na 11. ZM
a. Přijetí dokumentu Koncept rozvoje pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec – Žitava
3. Nastavení společného setkávání se skupinou Pro klima
4. Termíny zasedání Výboru pro rozvoj a životní prostředí v roce 2021
5. Diskuze

Přijatá usnesení/Hlasování
1. Program Výboru pro rozvoj a životní prostředí
Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů
2. Materiály předkládané na 11. ZM
Přijetí dokumentu Koncept rozvoje pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec – Žitava
(informace)

Výbor pro rozvoj a životní prostředí vzal předkládaný materiál (informaci) ZM na vědomí.
3. Nastavení společného setkávání se skupinou Pro klima

Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasů

Výbor přijal návrh, aby 1x za čtvrt roku (počínaje 01/2021) byl pozván zástupce Rady pro klima na
zasedání.
4.

Termíny zasedání Výboru pro rozvoj a životní prostředí v roce 2021

Hlasování:
Pro: 7 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlas

Výbor schválil přiložený návrhu termínů zasedání výboru pro rok 2021.

Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Termín
20.01.2021
17.02.2021
17.03.2021
21.04.2021
19.05.2021
16.06.2021
-------------------25.08.2021
22.09.2021
13.10.2021
18.11.2021
08.12.2021

Zápis: viz zveřejněný zápis na webu SML
https://www.liberec.cz/files/zastupitelstvo/vybory-2018-2022/pro-rozvoj-zivotniprostredi/2020/zapis-2-12-2020.pdf

