
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 10. 12. 2019

Návrh na zavedení „Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího 
vzhledu budov v památkové zóně města a budov, které jsou památkově chráněné 
v katastrálním území města Lysá nad Labem a v katastrálním území Litol“ 
(zkráceně městská památková dotace)

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Nováková Romana (školství - samospráva)

Důvodová zpráva:
Popis problému:
V Lysé nad Labem existuje od roku 2003 městská památková zóna, která pokrývá historické jádro města včetně zámku, 
kláštera, zámeckého parku, katolického kostela, evangelického kostela, katolické i evangelické fary, budovy muzea, 
budovy radnice a okolní zástavbu tvořenou soukromými domy. Zavedení památkové zóny v Lysé nad Labem vedlo k 
získání možnosti čerpání dotací na úpravu objektů v památkové zóně z rozpočtu MK ČR. Tyto prostředky byly v 
minulosti využity pro rekonstrukce objektů kláštera, kostela, zámecké zdi, objektu Jednoty a dalších.
Stav hlavních objektů v památkové zóně se tak výrazně zlepšil. Oproti tomu u soukromých domů situace zdaleka není 
tak dobrá. V ulicích Žižkova, Pod klášterem, Šporkova a Sojovická stále najdeme mnoho soukromých objektů, které 
nejsou v dobrém stavu. Jejich majitelé si často stěžují, že požadavky orgánů památkové péče prodražují jakékoliv 
rekonstrukční práce na jejich objektech. Spory se týkají především oken a dveří, kde požadavek na dřevo místo plastu, 
vede k vyšším cenám. Tento problém se ale týká také požadované střešní krytiny i zpracování fasád.
Návrh řešení:
S ohledem na veřejný zájem na zlepšení stavu objektů v památkové zóně se navrhuje, aby město Lysá nad Labem 
zavedlo „městskou památkovou dotaci“. Jedná se o nástroj, který již funguje v celé řadě měst v České republice, kde 
mají památkovou zónu. Program funguje například v Nymburce, Mšeně, Hradci Králově, Hranicích na Moravě, Českém 
Brodě. Jedná se tedy o zcela běžnou záležitost, se kterou jsou velmi dobré zkušenosti.
Navrhuje se schválit městský památkový dotační program, který bude samostatnou položkou rozpočtu města podobně 
jako je to u jiných dotačních programů. Pro rok 2020 se navrhuje začít s částkou 600 000 Kč. Pro srovnání město 
Nymburk ročně rozděluje 1 mil. Kč.
Samotný program vychází ze zkušeností města Nymburk, ale je upraven pro potřeby města Lysá nad Labem. V případě 
města Lysá nad Labem se navrhuje, aby okruh žadatelů zahrnoval nejen všechny vlastníky nemovitostí v městské 
památkové zóně s výjimkou veřejného sektoru (obec, kraj, ČR), ale také všechny vlastníky památkově chráněných 
nemovitostí v obci Byšičky a další vlastníky památkově chráněných budov v celém katastrálním území města Lysá nad 
Labem a Litol. Oprávněnými žadateli tedy budou moci být například vlastníci objektu Karlov nebo Králičkovy vily v 
Litoli nebo majitelé nemovitostí v obci Byšičky.
Maximální výše dotace města je navrhována ve výši 200 000 Kč s tím, že ale může činit vždy pouze maximálně 50 % 
skutečných nákladů. Minimální výše dotace je stanovena na 20 000 Kč. Bližší podmínky programu jsou zpracovány v 
samostatném dokumentu v příloze.
Žádosti o dotaci se budou podávat na předepsaném formuláři vždy do 31.3. každého kalendářního roku. Rozhodnutí o 
poskytnutí a přidělení dotace bude RM a ZM přijímat vždy nejpozději do 30.6. každého kalendářního roku. O poskytnutí 
dotace bude sepsána veřejnoprávní smlouva.
Vztah k rozpočtu města:
Zavedení dotačního programu zatíží výdajovou stránku rozpočtu města každý rok v závislosti na schváleném rozpočtu. 
Pro rok 2020 se navrhuje přidělit do tohoto programu 600 000 Kč. Pokud bude program působit dlouhodobě, výrazně 
napomůže k hezčí tváři města Lysá nad Labem a povede ke zvýšení atraktivity městské památkové zóny jak pro občany 
města, tak i jeho návštěvníky. Některé lokality se mohou stát atraktivním místem pro filmaře, jak už o tom ostatně 
svědčí několik filmů v Lysé nad Labem natočených.
Zpracoval: Hynek Fajmon, 4.11.2020

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
a) zavedení „Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové zóně města a 



budov, které jsou památkově chráněné v katastrálním území města Lysá nad Labem a v katastrálním území Litol 
(zkráceně městská památková dotace)
b) dotační program bude zaveden od 1.1.2020
c) pro rok 2020 bude do rozpočtu města vyčleněna částka 600 000 Kč

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

Dosavadní rozhodnutí:
V roce 2018 byla městskému zastupitelstvu adresována petice občanů za zmenšení památkové zóny. Zastupitelstvo 
vzalo petici na vědomí a starosta požádal o projednání tohoto požadavku na kraji a na NPÚ. Dosud v té věci nebylo 
definitivně rozhodnuto.

Usnesení č. 696
Rada města dne 2.12.2019
I. schvaluje
a) zavedení „Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové zóně města a 
budov, které jsou památkově chráněné v katastrálním území města Lysá nad Labem a v katastrálním území Litol 
(zkráceně městská památková dotace)
b) dotační program bude zaveden od 1.1.2020
c) pro rok 2020 bude do rozpočtu města vyčleněna částka 600 000 Kč
II. předkládá
ZM ke schválení.


