
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 14 
 DNE: 5. 11. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 14/2020/SRI/13 

 

NÁZEV: 
 

Fond zeleně 

 

ANOTACE: 
Předmětem je vytvoření fondu, který by umožňoval operativně realizovat opatření 
menšího rozsahu v oblasti výsadeb, péče o zeleň, nakládání s vodou v krajině a 
souvisejících oblastech z příspěvků zejména veřejnosti, tj. soukromých osob a firem, 
příspěvků města a jiných zdrojů. S tímto souvisí vytvoření statutu Fondu zeleně a zřízení 
příslušného účtu. Zastupitelstvu města doporučeno RM č. 53, která zasedala 5. 10. 2020. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zřízení Fondu zeleně, znění Statutu Fondu zeleně, 
vytvoření příslušného účtu a princip fungování Fondu zeleně. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor SRI 

Předkládá: 
Rada města 

 



 
Název materiálu: 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 – Statut Fondu zeleně 
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou usiluje o koncepční přístup k péči o zeleň a nakládání s vodou v krajině. 
Na základě koncepcí v oblasti modrozelené infrastruktury jsou realizována opatření většího i 
menšího rozsahu. Tato opatření se financují z rozpočtu města či dotačních zdrojů. Je však také 
možné na menší opatření využít dary a příspěvky veřejnosti či ad hoc přebytky (úspory) z 
některých souvisejících položek rozpočtu. Fond zeleně umožní tyto prostředky shromažďovat a 
operativně vynakládat na menší opatření, např. náhradní a dobrovolnické výsadby stromů. 
 
Dopad do rozpočtu města 
Fond zeleně nevytváří závazek města přispívat do příslušné položky v rozpočtu města, nebude ani 
pravidelně čerpat z jiné. Umožňuje však ad hoc přesun z úspor z tematicky příbuzných položek. 
 
Geneze případu 

• Schváleno a Zastupitelstvu města doporučeno Radou města na schůzi č. 53 konané  
5. 10. 2020. 

Návrh řešení 
• Viz návrh usnesení. 

 
Návrh usnesení 

• Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zřízení Fondu zeleně, znění Statutu Fondu 
zeleně, vytvoření příslušného účtu a princip fungování Fondu zeleně. 
 

Doporučení předkladatele 
RM doporučuje materiál schválit. 
 
 
Stanoviska  
Projednáno a v souladu s OF. 
 



 
Statut Fondu městské zeleně 

 
Čl. I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Město Žďár nad Sázavou zřizuje Fond městské zeleně (dále jen Fond) 
2. Fond se zřizuje za účelem zajištění a použití prostředků pro rozvoj, investice, údržbu a 

následnou péči městské zeleně. 
3. Fond je zřízen v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jako účelový peněžní fond. 

 
 

Čl. II. 
Zdroje Fondu 

 
1. Zdroje Fondu tvoří: 

a. zůstatek Fondu k 31. 12. předchozího roku 
b. převod prostředků z rozpočtu města 
c. příjmy určené do fondu orgány města (čl. II, odst. 2) 
d. úroky z prostředků z peněžních prostředků na bankovním účtu 
f. dotace 
g. dary 
h. jiné zdroje  

2. Pokud budou zastupitelstvem města, popřípadě radou města určeny prostředky města, 
které budou zdrojem Fondu (např. kupní cena, nájem za užívání pozemků apod.) bude 
usnesením těchto orgánů určeno, že příjem z prodeje tvoří zdroj Fondu 

 
 

Čl. III. 
Použití fondu 

 
1. Prostředky Fondu budou využity zejména na úhradu rozvoje, investic, údržby a následné 

péče o městskou zeleň. 
2. Finanční prostředky získané dotačním titulem budou použity pouze v rozsahu daném 

podmínkami rozhodnutí poskytovatele. 
 
 

Čl. IV. 
Správa fondu 

1. Finanční prostředky budou vedeny na samostatném bankovním účtu města. 
2. Správu prostředků Fondu vykonává finanční odbor městského úřadu. 
3. Návrh zdrojů Fondu předkládá finanční odbor a odbor SRI. 
4. Návrh čerpání prostředků Fondu předkládá finanční odbor a odbor SRI.. 
5. Správce Fondu – odbor SRI městského úřadu: 

a. spravuje prostředky Fondu s využitím bankovních účtů a produktů finančního trhu 
b. předkládá každoročně orgánům města informace o hospodaření Fondu 
c. informuje orgány města o finančním zůstatku Fondu 
d. organizuje činnost Fondu a vydává metodické pokyny 
 
 
 
 



  
Čl. V 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Změny statutu podléhají schválení v zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou 
2. Statut Fondu byl schválen zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou, konaném dne 

………. usnesením č.j. …….. 
3. Statut Fondu nabývá platnosti a účinnosti dnem ……………… 


	Fond zeleně

