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OKRM/34/2017/Z/17

Volební období 7 (2014 - 2018)

Z Á P I S
z 2. jednání komise rady města pro životní prostředí konaného dne 

22. 2. 2017

Přítomni: Ing. Michal Boháč, DiS., Mgr. Pavel Kadlus, RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., 
Ing. Libor Matoušek, Ing. Lubomír Mezník, Mgr. Jan Ptáčník, RNDr. Karel 
Roháček, CSc., Ing. Adam Truszyk, Luděk Volf

Omluveni: Jan Mach, Marie Žvaková

Nepřítomni:

Hosté: RNDr. Michal Kohn, CSc., Ing. Martina Růžičková

Schválený program:

1. Zahájení
Předseda komise zahájil jednání a přivítal pana RNDr.  Michala Kohna, CSc.

2. Výběr vhodných kandidátů na  přidělení dotace ze žadatelů dotačního programu města 
České Budějovice na podporu „ochrany životního prostředí“ v roce 2017. 
Zaměření dotačního programu: "Výchova občanů města Českých Budějovic k citlivému 
a uvážlivému přístupu k přírodě a k ochraně živočichů žijících v naší blízkosti".
Přijato usnesení č. 3/2017 (9 - 9,0,0)
Komise podle přijatých Pravidel dotačního programu města ČB na podporu ochrany 
životního prostředí v roce 2017 zhodnotila jednotlivé projekty žádající o podporu  
Celkem se jednalo o  požadovanou částku 1.207.288 Kč, v roce 2017 činí alokovaná částka 
800 000 Kč.
Komise zvolila osvědčené hodnocení bodovým systémem a podpořila 20 projektů 
v celkové možné částce 800 000 Kč, z nichž u čtyř musela přistoupit k navržení pokrácení 
požadované částky. Do součtu bodů bylo zahrnuto bodové ohodnocení zaslané omluvenou 
kolegyní Žvakovou.
 
Čtyři projekty byly vyřazeny z důvodu, že žadatel ve dvou případech nebyl oprávněn žádat 
o dotaci (bod Pravidel OOŽP 2017 „ U organizací, které nemají sídlo v Českých 
Budějovicích, je podmínkou, že akce se musí konat v rámci katastrálního území České 
Budějovice“ a v dalších dvou případech uvedl žadatel do rozpočtu neuznatelné náklady 
„výplata mzdy“ (bod 6 Pravidel OOŽP 2017). Komise dále vzala na vědomí, že žádost  
OŽP/1/1/4/2017 „ Radambuk – Uklidíme Branišovský les – 72 hodin“ se jeví jako akce 
jednorázová, její příprava a osvěta však probíhá celoročně, čímž neodporuje Pravidlům 
OOŽP 2017.



2

Členové Komise rady města České Budějovice pro životní prostředí jsou zároveň hodnotící 
komisí pro poskytování příspěvků. 
Komise navrhla radě města přidělení dotací dle přiloženého přehledu v tabulce.

3.  Zhodnocení dotačních projektů, které čerpaly dotaci v předchozím roce 2016
Paní Růžičková informovala komisi, že všichni žadatelé čerpající z Dotačního programu 
pro rok 2016 splnili svou povinnost a předložili do konce ledna 2017 vyúčtování 
a podklady k čerpání financí a závěrečné zprávy projektů.
Závěrečné zprávy má komise k dispozici.

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

2. jednání komise rady města pro životní prostředí bylo ukončeno v 19:30 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Výběr vhodných kandidátů na  přidělení dotace ze žadatelů dotačního programu 
města České Budějovice na podporu „ochrany životního prostředí“ v roce 
2017. Zaměření dotačního programu: "Výchova občanů města Českých Budějovic 
k citlivému a uvážlivému přístupu k přírodě a k ochraně živočichů žijících v naší 
blízkosti".

komise rady města pro životní prostředí přijala   u s n e s e n í   č. 3/2017:

komise rady města pro životní prostředí

d o p o r u č u j e
radě města schválení a rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací vybraných projektů dle 
přiloženého “Protokolu hodnocení žádostí o dotaci 2017 “ na podporu ochrany životního prostředí. 
 

V Českých Budějovicích dne 22. 2. 2017

Zapsal(a): Ing. Martina Růžičková, sekretářka komise

Ověřil(a): Ing. Lubomír Mezník

Ing. Lubomír Mezník
předseda komise


