
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 12. 2. 2020

Návrh na čerpání daru ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Již několik let se svět potýká s narůstajícími dopady klimatické změny. Její důsledky se dotýkají i našeho města. V 
našem regionu se tyto změny projevují zejména ve zvyšující se průměrné teplotě a suchu. Jedním z neúčelnějších 
opatření, které mohou negativní důsledky takových změn snížit, je výsadba zeleně. Plochy zeleně pomáhají snižovat 
teplotu a zadržovat vláhu. To je hlavním důvodem, proč zastupitelstvo Středočeského kraje dne 27. ledna 2020 
schválilo zřízení Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů (dále jen „Fond“), ze kterého budou moci obce 
čerpat dar ve výši 1 500 Kč na jeden vysazený strom. Zpočátku je ve Fondu alokována částka 750 tisíc Kč, ale v případě 
zájmu obcí má být navýšena.
Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje budou vyhlášena 10. února 2020 a první žádosti 
mohou obce podávat od 2. března 2020 od 9:00 hodin, a to až do 30. června roku 2021 do 16:00 hodin. Dar bude možné 
obci poskytnout na nezpůsobilé výdaje projektu podpořeného ze SFŽP v rámci Národního programu Životního prostředí – 
výzva č. 9/2019 Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích. Obec bude podávat žádost v návaznosti na 
konkrétní projekt. Jestliže obec bude realizovat více projektů, bude moci podat více žádostí na příslušné konkrétní 
projekty.
Žádost bude nutné, po schválení zřízení Fondu zastupiteli kraje, ve výše uvedené lhůtě podat v elektronické podobě 
prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz včetně vložení všech povinných příloh 
a zároveň v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky za účelem potvrzení autenticity. Přílohou datové 
zprávy musí být dokument ve formátu pdf vygenerovaný z internetové aplikace a opatřený elektronickým podpisem 
statutárního zástupce žadatele. Povinná příloha se datovou schránkou nezasílá. Tyto informace jsem čerpala z 
webových stránek Středočeského kraje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. pověřuje
radu města ve spolupráci s odborem správy majetku a odborem výstavby a životního prostředí vypracovat a zaslat 
žádost na poskytnutí daru ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů umožňující čerpání daru v co nejvyšší 
míře dle předloženého návrhu. Výsadba stromů bude navržena primárně na pozemcích, na kterých to umožňují 
vlastnická nebo jiná oprávnění města. Návrh bude zahrnovat dosud nerealizovanou náhradní výsadbu zeleně, ke které 
je město povinno,

II. pověřuje
radu města ve spolupráci s odborem správy majetku a odborem výstavby a životního prostředí vypracovat seznam 
lokalit na katastrálním území města vhodných pro náhradní a novou výsadbu zeleně a vytvořit potřebné předpoklady 
pro uskutečňování této výsadby zeleně.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


