
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 

Bod pořadu jednání:         

Věc: Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru sprá-

vy veřejného majetku SML pro rok 2014 
 

 

Zpracoval: Ing. Michal Vinař, referent komunálních služeb, ekologie a 

veřejné zeleně  

odbor, oddělení: odbor správy veřejného majetku, oddělení komunálních služeb, eko-

logie a veřejné zeleně 

telefon: 48 524 3456 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Monika Šilarová, vedoucí oddělení komunálních služeb, 

ekologie a veřejné zeleně 

 vedoucí odboru Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Projednáno: na 8. schůzi Rady města dne 15.4.2014 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
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Přidělení dotací v celkové výši 214 288,-Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majet-

ku, položky recyklace odpadu, následujícím žadatelům: 

 

1. Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1 Liberec 1, ve výši 32 212,-Kč 

2. Základní škola Na Výběžku 118, Liberec, p.o., ve výši 12 152,-Kč 

3. Dům dětí a mládeže Větrník, p.o., Riegrova 16, Liberec 1, ve výši 57 712,-Kč 

4. Asociace NNO Libereckého kraje, U Nisy 362/6, Liberec 3, ve výši 112 212,-Kč 

 

a  s c h v a l u j e 

 

Přidělení dotace v celkové výši 35 712,-Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majetku, po-

ložky recyklace odpadu, žadateli: 

 

1. ČSOP ZO Kateřinky, K Lesnímu divadlu 39, Liberec 17, ve výši 35 712,-Kč 

 

a   u k l á d á  

 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu Odboru správy veřejného majetku,  

 

zajistit s žadateli uzavření smluv o dotaci na podporu recyklace odpadů. 

                                                                                                                              T: 30.5.2014 
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Důvodová zpráva                                                                                                                          

 

 

   Statutární město Liberec již několik let podporuje ekologickou výchovu a osvětu dětí i do-

spělých. V Liberci jsou provozována sběrná stanoviště na recyklovatelné odpady pro veřej-

nost, kde jsou přijímány i tříděné odpady, na které nejsou po městě Liberci rozmístěné sepa-

rační kontejnery, jako např. směsné plasty, hliník apod.  

 

   Vedení města tuto službu pro obyvatele města Liberce rozšiřuje a podporuje tím, že nabízí 

finanční prostředky z rozpočtové položky – recyklace odpadu. Na této položce je pro rok 

2014 k rozdělení 250 000,-Kč. Jedná se o finanční výpomoc subjektům zabývající se podpo-

rou a osvětou v oblasti recyklace odpadů, nikoli o 100% finanční krytí nákladů na zmíněné 

akce. V minulosti byly tyto finanční prostředky rozděleny pro tři recyklační dvorky, a sice 

v ul. Rovná, Riegrova a Kateřinská. 

 

   Tyto recyklační dvorečky jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č.7/2012 (Čl.2 bod 10 – 

Další sběrná místa jsou v Liberci I v Rovné ulici, v Liberci XVII v Kateřinské ulici a Liberci I 

v Riegrově ulici, kde mohou fyzické osoby odevzdávat využitelné složky komunálního odpa-

du (PET lahve, směsný papír, směsné plasty, nápojové kartony, kovové obaly), která byla 

schválena na zastupitelstvu města dne 13.12.2012. Mimo sběrných dvorečků mohou o příspě-

vek žádat i další subjekty, jejichž projekty jsou zaměřeny na podporu recyklace odpadů a jsou 

v souladu se základními pravidly. 

 

   Zastupitelstvo každoročně schvaluje samostatnou rozpočtovou položku na podporu sběr-

ných dvorků – recyklace odpadů, a z této položky jsou sběrné dvorky každoročně podporová-

ny.  

 

Na základě usnesení č.66/2014 Odbor správy veřejného majetku předkládá došlé žádosti a 

navrhuje v souladu se základními pravidly pro poskytnutí této dotace konkrétní výši finanč-

ních prostředků pro jednotlivé žadatele, v celkové výši 250 000,-Kč pěti žadatelům. Požado-

vaná výše dotací dosáhla hodnoty 261 440,-Kč. Vzhledem k omezené částce 250 000,-Kč, 

která byla pro tento účel stanovena, byla všem pěti žadatelům navrhovaná částka snížena o 

vždy o jednu pětinu z rozdílu.  

 

1) Žádost o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy 

veřejného majetku SML č.1/2014. 

 

Žadatel: Občanské sdružení D.R.A.K. 

Požadovaná výše dotace: 34 500,-Kč 

Účel: Vytvoření komunální zahrady doplněné o činnosti kompostování bioodpadu se zaměře-

ním na veřejnost – vlastní pozemek sdružení „Dračí zahrada“ 

Období, na které je dotace požadována: leden – prosinec 2014 

Navrhovaná výše dotace:      32 212,-Kč 

 

Poznámka:  

- V rozpočtu žádosti jsou uvedeny náklady na lektorné a konzultovné. Jedná se o osvětu ob-

čanů formou přednášek o tom, co a jak správně třídit. Nejedná se tedy o komerční, podnika-

telské a reklamní aktivity, jak je uvedeno v neuznatelných nákladech, bod 4.  

 



 4 

2) Žádost o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy 

veřejného majetku SML č.2/2014 

 

Žadatel: Základní škola Na Výběžku 118 

Požadovaná výše dotace: 14 440,-Kč 

Účel: Vytvoření recyklačních návyků u žáků základní školy, podpora separace u rodičů a ve-

řejnosti, která školu navštěvuje 

Období, na které je dotace požadována: leden – prosinec 2014 

Navrhovaná výše dotace:     12 152,-Kč   

 

3) Žádost o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy 

veřejného majetku SML č.3/2014 

 

Žadatel: Dům dětí a mládeže Větrník, p.o. 

Požadovaná výše dotace: 60 000,-Kč 

Účel: Recyklační dvůr pro veřejnost v ul. Riegrova – areál DDM Větrník 

Období, na které je dotace požadována: leden – prosinec 2014 

Navrhovaná výše dotace:       57 712,-Kč      

 

Poznámka:  

- V rozpočtu žádosti jsou uvedeny náklady na výrobu informačních materiálů. Jedná se o 

osvětu občanů formou letáčků o tom, co a jak správně třídit. Nejedná se tedy o komerční, 

podnikatelské a reklamní aktivity, jak je uvedeno v neuznatelných nákladech, bod 4.  

 
- Recyklační místo v areálu DDM Větrník je provozováno již několik let a je uvedeno ve výše 

  zmíněné vyhlášce města Liberce.  

 

4) Žádost o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy 

veřejného majetku SML č.4/2014 

 

Žadatel: Asociace NNO Libereckého kraje 

Požadovaná výše dotace: 114 500,-Kč 

Účel: Recyklační dvůr pro veřejnost v ul. Rovná 

Období, na které je dotace požadována: leden – prosinec 2014 

Navrhovaná výše dotace:       112 212,-Kč      

 

Poznámka:  

- Nárůst požadované výše dotace oproti roku 2013 je způsoben růstem zapojených a spolupra-

cujících organizací, od kterých je odpad získáván a díky kterým se vytřídí mnohem více od-

padu.  

- V rozpočtu žádosti je uvedena položka drobné vybavení. Jedná se o informační tabule pro 

uživatele stanoviště, kde budou vyvěšovány aktuální a zajímavé informace, seznam zpracova-

telů jednotlivých komodit a jiné užitečné informace podporující motivaci občanů ke třídění 

všech recyklovatelných komodit. Jedná se opět o informační a osvětové materiály o recyklaci a 

recyklačních dvorech, nikoli o komerční, podnikatelské a reklamní aktivity dle neuznatelných 

nákladů, bod 4. 

 
- Recyklační místo v ul.Rovná je také uvedeno ve výše zmíněné vyhlášce města Liberce.  
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5) Žádost o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy 

veřejného majetku SML č.5/2014 

 

Žadatel: Český svaz ochránců přírody – základní organizace Kateřinky 

Požadovaná výše dotace: 38 000,-Kč 

Účel: Recyklační dvůr pro veřejnost v ul. Kateřinská  

Období, na které je dotace požadována: leden – prosinec 2014 

Navrhovaná výše dotace:       35 712,-Kč      

 

Poznámka: 

- Žadatel přeložil žádost o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů po stanoveném 

termínu. Jelikož se jedná o sběrné místo v Kateřinské ulici, které je již druhým rokem provo-

zováno a na které je tento fond primárně určen, a poněvadž žadatel předložil všechny doku-

menty správně, Odbor správy veřejného majetku doporučuje přidělení dotace v navrhované 

výši. 
 

- Recyklační místo v ulici Kateřinská je provozováno již několik let a je uvedeno ve výše 

  zmíněné vyhlášce města Liberce.  

 

 

V základních pravidlech pro rok 2012 byla omezena částka pro výši požadované dotace na 

jednoho žadatele, a to max. 50 000,-Kč. V základních pravidlech pro rok 2013 výše požado-

vané dotace pro jednoho žadatele omezena nebyla, stejně tak pro rok 2014. 

 

Rada města Liberce na své 8. Schůzi souhlasila s následujícím : 

 

S přidělením dotací v celkové výši 214 288,-Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majet-

ku, položky recyklace odpadu, následujícím žadatelům: 

 

1. Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1 Liberec 1, ve výši 32 212,-Kč 

2. Základní škola Na Výběžku 118, Liberec, p.o., ve výši 12 152,-Kč 

3. Dům dětí a mládeže Větrník, p.o., Riegrova 16, Liberec 1, ve výši 57 712,-Kč 

4. Asociace NNO Libereckého kraje, U Nisy 362/6, Liberec 3, ve výši 112 212,-Kč 

 

a  dále  souhlasila 

 

S přidělením dotace v celkové výši 35 712,-Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majetku, 

položky recyklace odpadu, žadateli (žádost byly přijata po termínu uzávěrky žádostí o dotaci): 

 

1. ČSOP ZO Kateřinky, K Lesnímu divadlu 39, Liberec 17, ve výši 35 712,-Kč 

 

 

              

Příloha č. 1 – došlé žádosti o poskytnutí dotace 

Příloha č. 2 – základní pravidla pro poskytnutí finančních prostředků na podporu  

                     recyklace odpadů schválená Radou města Liberce 
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Příloha č. 1 Došlé žádosti o poskytnutí dotace 
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Příloha č. 2 Základní pravidla pro poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu 

SML včetně vzoru žádosti 

Základní pravidla pro  

poskytnutí finančních prostředků  

na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Statutárního města Li-

berce. 

 

1) Finanční prostředky z rozpočtu města jsou poskytovány formou dotace. 

2) Dotace poskytnuté z rozpočtu města musí být čerpány nejpozději do konce kalendářního 

roku, na který byla dotace požadována. 

3) Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

4) Žádosti o poskytnutí dotace předkládají žadatelé v termínu stanoveném veřejnou výzvou o 

poskytování dotací na příslušné období kalendářního roku. Žádosti doručené po termínu uzá-

věrky budou vyřazeny. 

5) Na jednu akci nelze kumulovat finanční prostředky z různých účelových fondů města. 

6) O dotace mohou požádat fyzické a právnické osoby, nestátní organizace, spolek, sdružení 

(dále jen žadatelé) nepodnikající v oblasti odpadového hospodářství na podporu veřejně pro-

spěšných aktivit, týkajících se recyklace odpadů v Liberci, s prokazatelným přínosem pro 

rozvoj ekologického smýšlení obyvatel města Liberce.  

7) Žadatel předloží žádost o finanční dotaci na předepsaném tiskopise žádosti. Formulář žá-

dosti lze vyzvednout na podatelně Magistrátu v Liberci nebo je přístupný na internetové adre-

se města. Vyplněný formulář předá žadatel osobně na podatelnu Magistrátu nebo zašle poštou 

na adresu Statutární město Liberec, Odbor správy veřejného majetku, nám.Dr.E.Beneše 1, 460 

59, Liberec. Žádosti, které nebudou obsahovat požadované náležitosti, nebo budou nesprávně 

či neúplně vyplněny nebudou projednávány. 

8) Žadatel předloží při podání žádosti: zaregistrovanou smlouvu o občanském sdružení, obec-

ně prospěšné společnosti, stanovy, zakládací listinu apod. U neziskových organizací doklad o 

tom, že je tato zaregistrována v databázi neziskových organizací. 

9) Žadatelé o dotaci mohou podat své žádosti s doručením na podatelnu města Liberce nebo   

poštou  nejpozději do 20.3.2014 

10) Po shromáždění žádostí o poskytnutí dotací posoudí Rada města Liberce všechny žádosti 

o dotace a stanoví konkrétní výši finančních prostředků. 

11) Po projednání žádostí jsou žadatelé nejpozději do 15 dnů od schůze RM vyrozuměni o 

výsledku jednání (bez udání důvodu). Rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

12) Dotace musí být čerpána pouze na účely specifikované ve Smlouvě a to do konce kalen-

dářního roku, v němž byly prostředky poskytnuty. 

13) V případě zjištění neoprávněného použití dotace, nebo jeho použití v rozporu s uzavřenou 

smlouvou je příjemce povinen celou výši dotace vrátit do třiceti dnů od tohoto zjištění. 

14) Příjemce dotace předloží do konce ledna 2015 doklady vztahující se k čerpání dotace 

v roce 2014 na Odbor správy veřejného majetku, Statutárního města Liberec.  

15) Dotace jsou přidělovány po sepsání smlouvy mezi žadatelem a Statutárním městem Libe-

rec. 
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Další informace: 

 

neuznatelné náklady: 

 

Z dotace nelze hradit: 

1- Mzdy, daně a odvody 

2- Investiční náklady 

3- Náklady prokazatelně nesouvisející s projektem 

4- Komerční, podnikatelské a reklamní aktivity 

5- Energie 

6- Poštovné, kancelářské potřeby 

7- Služby elektronických komunikací 

 

Hodnotící kritéria: 

 

a)  soulad projektu s ekologickými záměry města Liberec 

b)  přínos projektu k rozvoji environmentálních aktivit ve městě 

c)  soulad projektu s obecně platnými právními předpisy 

d)  reálný a průhledný rozpočet nákladů 
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