
Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 31.03.2016 
ZM 16 03 04 15 

Název: 
Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve 
městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína 

 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo informaci o přípravě žádosti o dotaci v rámci Programu 
přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a 
 
s c h v a l u j e  
 
1. podání žádosti o dotaci, 
2. předfinancování projektu za město Děčín do výše 1 milion Kč, 
3. spolufinancování projektu v minimální výši 10% uznatelných výdajů. 
 

 
Stanovisko RM: 
 
Rada města usnesením č. RM 16 06 36 04 ze dne 22. 3. 2016 projednala informaci o 
přípravě žádosti o dotaci v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko a doporučuje Zastupitelstvu města Děčín 
schválit podání žádosti o dotaci, předfinancování projektu za město Děčín do výše 1 milion 
Kč a spolufinancování projektu v minimální výši 10% uznatelných výdajů. 
 
 

Cena: 1 000 000 Kč 

Návrh postupu: RM doporučuje schválit příslušný materiál 

 

 
Důvodová zpráva: 
 
Rada města schválila materiálem č. RM 16 05 37 22-V záměr zapojit se do projektu 
„Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech“ jako partner projektu. Tímto 
materiálem byla pro projekt schválena lokalita Pastýřská stěna. V této lokalitě plánuje 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Leibnitz Institute of Ecological 
Urban and Regional Development v Drážďanech provést výzkum, během něhož budou 
hodnotit stav ekosystémů, jejich funkcí a poskytovaných ekosystémových služeb v rámci tzv. 
zelené a modré infrastruktury města.  
 
Město Děčín plánuje v rámci tohoto projektu vybudovat v této lokalitě naučnou stezku včetně 
příslušného mobiliáře a pořídit naučnou aplikaci pro chytré telefony. Informace o této naučné 
stezce bude šířit v mediích, na internetu a pomocí propagačních materiálů.  
 
Předpokládaná délka projektu by měla být 3 roky a rozpočet pro město Děčín je v maximální 
výši 1 milion Kč. Daný projekt je financován z operačního programu "Přeshraniční 
spolupráce Česko – Svobodný stát Sasko". Z programu jsou finančně hrazeny uznatelné 
výdaje až do výše 90%. Celý rozpočet projektu určený pro město Děčín ve výši 1 milion Kč je 
potřeba předfinancovat z rozpočtu města Děčín. Plánované výdaje začnou v roce 2017, a tak 
výdaje budou nárokovány do rozpočtu města Děčín pro rok 2017. Přesný rozpočet bude 
znám až po schválení žádosti schvalující komisí. 
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