Obec byla oslovena spolkem Natureas, který nás informoval o možnosti čerpání dotace na
výsadbu stromů. Níže zveřejňujeme dodané informace. Pokud by někdo z občanů měl
zájem osázet svůj pozemek, je třeba doručit požadované informace na obecní úřad co
nejdříve, nejpozději do pátku 6.5.2022.
Vážený pane Bauer,
na základě dnešního telefonického hovoru Vám zasílám více informací ohledně výsadby
stromů. Jak již bylo zmíněno, jsme schopni Vaší obci (ale i fyzickým osobám, pokud
disponují vhodným pozemkem) vysázet až 109 stromů v jedné žádosti v jednom katastrálním
území, a to zcela zdarma – díky 100% dotaci ze strany MŽP. Žádostí může být více. Stromy
sázíme na základě iniciativy “Sázíme budoucnost” Ministerstva životního prostředí. Zde
můžete nalézt odkaz na
výzvu: https://www.narodniprogramzp.cz/files/documents/storage/2021/07/22/1626937696_N
PZP_vyzva_c.%20_4_2021.pdf
Jak to vše probíhá?
1. Vyberete vhodný pozemek, na kterém byste chtěli sázet. Může být Váš, či obecní,
nebo to může být pozemek Vašeho známého;
2. Po vytipování pozemku se můžeme spojit pomocí online či osobní schůzky a
společně zkonzultovat záměr pro výsadbu;
3. Pokud se pro akci rozhodnete, bude třeba ze strany obce dodat souhlas vlastníka
pozemku podepsaný starostou či starostkou. Tento dokument je nedílnou součástí
žádosti o dotaci.
4. S námi budete uzavírat dohodu o provedení výsadby, ve které se zavazujeme
(pouze) v případě akceptace žádosti ze strany SFŽP výsadbu kompletně realizovat –
tedy včetně samotné práce při výsadbě (která však v této výzvě není uznatelným
nákladem – avšak díky tomu, že jsme neziskovka, máme dotace na náš provoz a
díky našim dobrovolníkům Vám výsadbu zrealizujeme zdarma);
5. Následně pro vybrané území vypracujeme profesionální návrh výsadby a
odborný posudek, který je nedílnou součástí žádosti o dotaci;
6. Po odsouhlasení projektu z Vaší strany za obec vypracujeme a podáme žádost o
dotaci, která bude vyhodnocena během 3 týdnů;
7. Po kladném vyhodnocení již nic nebrání ve výsadbě;
8. Po reálném vysázení stromů bude částka, která bude odpovídat výši přidělené
dotace (minimálně však ve výši 151 tis. Kč a maximálně ve výši 250 tis. Kč) z naší
strany vyfakturována a z Vaší strany uhrazena;
9. Poté opět za Vás, či společně s Vámi, na základě uhrazených faktur zažádáme o
proplacení dotace. Dotace jsou vypláceny ex-post, po doložení realizace výsadby a
proplacených faktur. Proplacení dotace ze strany fondu trvá 8-12 týdnů;
10. Po 8-12 týdnech dorazí 100 % prostředků uhrazených obcí za výsadbu.
Jaké stromy lze sázet?
Na jeden projekt, tedy jeden či více pozemků v jednom katastrálním území, lze vysázet až
109 listnatých stromů, a to včetně ovocných. Je možné vysázet v jednom katastrálním
území i více než 109 stromů/mít více projektů, ale tyto další projekty je třeba podat pod jiným
žadatelem, typicky místní spolek (hasiči, ochránci přírody atp.). Na jedno katastrální území
může jeden žadatel žádat pouze jednou.
Výsadbu lze realizovat v intravilánu i extravilánu obce, tzn. v zastavěném území obce i
mimo něj. Příjem žádostí bude ukončen k 30. prosinci 2023, nebo do vyčerpání

finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že je o výsadby mezi obcemi obrovský
zájem, v případě zájmu tak doporučujeme na nic nečekat!
Pozemek by neměl být oplocen. Pokud je pozemek oplocen, musí být přístupný veřejnosti
nebo sloužit veřejnému zájmu (typicky např. dětská hřiště, koupaliště atp., která jsou sice
oplocena, ale veřejnost zde má v určitých hodinách přístup). Nejčastěji zakládáme ovocné
sady, obnovujeme zaorané polní cesty mezi obcemi, či osazujeme aleje podél cest. Můžeme
také zajistit výsadbu stromů například u domovů pro seniory či před obecním úřadem.
Představivosti se meze nekladou.
Co vše zajistíme?
•
•
•
•
•
•

•

Profesionální návrh výsadby a odborný posudek;
Výběr a nákup stromů, včetně všech potřebných pomůcek;
Dopravu na místo výsadby;
Realizaci výsadby díky našim dobrovolníkům, včetně odborného dohledu - (budeme
samozřejmě rádi, když se do akce zapojí i široká veřejnost z řad občanů obce);
Veškerá administrace týkající se dotace – vypracování, podání a zejména následné
doložení realizace projektu;
Z naší strany nejsou za výše uvedené činnosti účtovány žádné více náklady – obec
tak nezaplatí více, než obdrží se strany SFŽP. Rovněž si neúčtujeme nic předem –
ani za vypracování posudku, ani za výsadbu – vše až po zrealizované výsadbě
vyúčtujeme jako součást dotace;
Stromy jsou nadále majetkem obce a obec poskytuje následnou péči a zajišťuje
udržitelnost po dobu 10 let.

Pokud se Vám výsadba stromů líbí, navrhuji se sejít rovnou u Vás v obci, případně pomocí
online schůzky.
Co bude potřeba před schůzkou?
Pokud Vás napadají vhodné lokality u Vás v obci, kde byste chtěli stromy sázet, tak nám
prosím zašlete následujících informace (abychom pro Vás mohli zkontrolovat navrhované
pozemky s podmínkami dotačního programu):
1. Parcelní čísla pozemků – kde byste chtěli stromy sázet;
2. Vyznačení v katastrální mapě – stačí načrtnout do mapy, kde byste chtěli stromy
sázet (popř. i foto/video lokality);
3. Případné sítě na pozemku či koordinační výkres územního plánu (pokud není na
webových stránkách obce).
Vámi zaslané podklady a informace si prostudujeme a porovnáme je s koordinačním
výkresem, podmínkami dotace, aj. Na základě toho pro Vás připravíme konkrétnější
předběžné možnosti a varianty výsadby ve Vaší obci.

