
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 15. 9. 2021

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - Dolní Pojizeří z. ú.

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Dolní Pojizeří z. ú. působí od roku 2021 jako místní akční skupina MAS Polabí a Dolní Pojizeří i v území města Lysá nad 
Labem a okolních obcí a měst.

Dolní Pojizeří se podílí na rozvoji území, ve kterém působí, zprostředkováním finančních prostředků z EU fondů, 
metodou LEADER, tj. metodou, kdy požadavky na podporu rozvoje vychází systémem zdola nahoru, tedy ze skutečných 
potřeb území. V současné době již podpořil projekty rozvoje území v hodnotě více než 42,5 milionu korun a projekty za 
dalších více než 10 milionů korun jsou v současné chvíli ve schvalování v orgánech MAS. Nyní se připravuje na vyhlášení 
dalších výzev (v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova).

V programovém období 2021-2027 budou o podporu prostřednictvím MAS Polabí a Dolní Pojizeří moci žádat i žadatelé z 
území města Lysá nad Labem (podnikatelé, školy, město, neziskové organizace atd.). Dolní Pojizeří, mimo podpory 
prostřednictvím administrace výzev v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, realizuje další vlastní akce a 
projekty, jako jsou úklid okolí řeky Jizery (Čistá řeka Jizera, v uplynulých 2 ročnícíchuklizeno téměř 9 tun odpadu), 
sázení stromků s dětmi v obcích (Děti svému okolí – Dolní Pojizeří dosud získal prostředky, díky který se podařilo 
vysázet cca 10 tisíc stromků – Dolní Pojizeří hradí stromky, obce hradí pouze ostatní materiál). Všechny tyto projekty 
přispívají k rozvoji území a podpoře komunitního života.

Město Lysá nad Labem nejprve odsouhlasilo zapojení do území působnosti MAS Polabí a Dolní Pojizeří. Dolní Pojizeří 
zároveň je lokální DMO (organizace destinačního managementu) pro oblast s názvem „Kraj Rudolfa II.“

Město Lysá nad Labem je již zapojeno do území působnosti DMO Kraj Rudolfa II. Vzhledem k tomu, že město Lysá nad 
Labem zatím není partnerem Dolního Pojizeří, nemůže se aktivně zapojit jak do MAS Polabí a Dolní Pojizeří ani do DMO. 
Zapojení pak umožní městu aktivně ovlivňovat realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, ale i 
cestovního ruchu.

Náklady spojené s partnerstvím jsou 5 000 Kč vstupní poplatek a roční partnerský příspěvek na činnost ve výši 5 Kč na 
obyvatele.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
uzavření smlouvy o spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú.,

II. schvaluje
podání přihlášky za partnera a uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

22. 6. 2021 Projednáno RM

340 doporučuje ke schválení
         

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 340 ze dne 22. 6. 2021
Rada města Lysá nad Labem



I. souhlasí
s podáním přihlášky za partnera,

II. schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú.,

III. souhlasí
s uzavřením smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s Dolním Pojizeřím z.ú.,

IV. předkládá
zastupitelstvu města podání přihlášky a smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci ke schválení.


