
 

 

 

Z Á P I S  

ze společného zasedání programového výboru 

a pracovní skupiny Životní prostředí a infrastruktura 

které se uskutečnilo 10. 5. 2018 od 9:00 hod. ve školící místnosti (vchod A) Třanovice č.p.1 

 

Program: 

1. Představení možnosti rozšíření programového rámce OPŽP a potřeb území  

(výsadba zeleně, ÚSES, protierozní výsadbová opatření) 
2. Definování rozšíření podporovaných aktivit 

3. Nastavení indikátorů (dle potřeb území) 
4. Definování principů pro určení preferenčních kritérií 

5. Závěr zasedání 

 
Zasedání se zúčastnilo 4 členové pracovní skupiny (z toho 2 členové programového výboru a 1 

zaměstnanec MAS) a 3 zástupci odborné veřejnosti. 
 

1. Představení možnosti rozšíření programového rámce OPŽP a potřeb území 

Krystyna Nováková představila možnosti rozšíření programového rámce OPŽP, naznačila základní 
podmínky podpory a výsledky analýzy potřeb území formou prezentace. 

Podporu je možno rozšířit o následující aktivity OPŽP: 

• 4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

• 4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 

• 4.3.5 Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 
zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu 

V rámci průzkumu potřeb území a připravenosti projektů byly osloveny všechny obce a další 
potenciální žadatelé z řad členů MAS a podnikatelských subjektů. Průzkum proběhl v únoru 2018 a 

následně byl zopakován (mezi obcemi) koncem dubna. Průzkumu se zúčastnilo 17 obcí a 1 

zemědělský subjekt.  

Z průzkumu vyplynulo, že největší zájem je o aktivitu 4.4.1. V rámci této aktivity je stěžejní 

podmínkou, že revitalizované plochy zeleně jsou v územním plánu vymezeny jako zeleň ve 
veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému 

sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují 

využití jako zeleň. Výjimku tvoří revitalizace prvků zeleně a liniových výsadeb podél 
komunikací a vodních toků, které nemusí být v územním plánu samostatně vymezeny. 

Revitalizované plochy se musí nacházet v zastavěném území sídla nebo na zastavitelné ploše 
mimo zastavěné území, na které od doby schválení územního plánu došlo k realizaci zástavby či 

bylo vydáno stavební povolení. 

Více viz přiložená prezentace. 
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2. 

2. Definování rozšíření podporovaných aktivit 

Diskutovány byly zejména výsledky šetření. Bylo konstatováno, že zájem mezi obcemi a zemědělskými 
subjekty o protierozní opatření není velký (výsadbové protierozní opatření se přihlásil jeden zájemce 

z řad zemědělských subjektů bez zkušenosti s tímto typem dotací). O realizaci ÚSES nebyl také 
projeven zájem (jedna obec zvažuje výsadbu alejí v extravilánu, ovšem nebyla řešena přijatelnost). 

V aktivitě 4.4.1 zájem projevily následující obce s rámcovými parametry projektů (doplněno 

telefonicky, mailem, osobním jednáním). 

Tabulka 1: Přehled potenciální projektů na revitalizaci sídelní zeleně 

Potenciální 

žadatel 

Zaměření 

projektu 

Výše rozpočtu 

v mil. Kč1 

Plocha 

stanovišť v ha 

Počet ploch a prvků 

sídelní zeleně 

Obec Hukvaldy aleje 1 2 3 

Obec Horní 

Bludovice 

Lesopark 7 1 1 

Obec Chotěbuz Alej 0,5 Neupřesněno 
(do 300 bm) 

1 

Obec Krmelín neupřesněno 0,5 neupřesněno min. 1 

Obec Lučina Zeleň na 
náměstí 

2 0,15 1 

Obec Palkovice Aleje 1 0,5 5 

Obec Soběšovice Neupřesněno 1 1 2 

Obec Stonava2 Aleje, plochy 
zeleně 

3 2 1 

 

Z diskuse jednoznačně vzešlo rozhodnutí rozšířit podporu o aktivitu 4.4.1 Revitalizace funkčních ploch 
a prvků sídelní zeleně ve výši 10 mil. Kč (dotace), tj. 16,67 mil. Kč (celkové výdaje; připravované 

projekty dle průzkumu za 16 mil. Kč). 

Hlavními riziky rozšíření podpory byly identifikovány nadcházející volby do zastupitelstva (=> 

doporučení posunout ukončení výzvy na jaro příštího roku), nízká míra dotace (u aktivity 4.4.1) ve 

srovnání s náročnosti zpracování projektu a žádosti o podporu. Přítomní předpokládají, že vyhlášení 
výzvy bude motivující i pro další obce, které zatím projekt nepřipravují, resp. se nezúčastnili 

průzkumu. 

 

3. Nastavení indikátorů (dle potřeb území) 

Přítomní navrhují vycházet při stanovení indikátorů z provedeného průzkumu. 

 

4. Definování principů pro určení preferenčních kritérií 

Přítomní vycházeli s kritérií používaných v přímých výzvách OPŽP.  

Bylo diskutováno: 

• Lokalizace – preference projektů dle místa realizace není vhodná, hodnocen by měl být projekt 
a ne velikost obce, ve které je projekt realizován. Princip není vhodný pro hodnocení projektů 

                                                 
1 Hrubý odhad potenciálních žadatelů. 
2 Údaje o ploše a počtu ploch (prvků) dodány po zasedání (do zápisu zařazeny jako podklad pro stanovení 
indikátorů) 
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ve venkovském prostředí. 

• Hodnocení druhové skladby a preferování původních druhů dřevin nebo ovocných druhů (=> 

zahrnout do kvality projektu) 

• Možnosti vytváření míst pro setkávání, přínos pro obyvatelé a další využití sídelní zeleně, 
výchovné funkce (=> přínos pro společnost) 

• Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce – vhodnost převzetí tohoto kritéria ve 

znění používaném v přímých výzvách, možnost zakomponování indikátorů (=> při sestavování 
výzvy bude kritérium vhodně upraveno) 

• Způsobilost hodnotitelů (=> k dispozici bude posudek odborníka v dané oblasti, daný odborník 

ovšem nesmí se podílet na přípravě projektů) 

Doporučeny tyto principy: 

1. Přínos pro zvýšení ekologické stability a zvýšení druhové diverzity v sídlech 

2. Přiměřenost nákladů vzhledem k efektům akce 

3. Kvalita projektu 

4. Přínos pro společnost 

 

5. Závěr zasedání 

Zasedání ukončila Krystyna Nováková a poděkovala přítomným za účast. 

 

Přílohy 

Stanovení indikátorů opatření SCLLD: Intravilány a veřejná prostranství 

Prezentace 

Prezenční listina (pouze v listinné podobě) 

 

Zapsala: Ing. Krystyna Nováková 

 

Ověřil: Ing. Jaroslav Votýpka 
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Stanovení indikátorů opatření SCLLD: Intravilány a veřejná prostranství 

Provedeno na základě doporučení vzešlého za zasedání 10. 5. 2018. 

46500 – Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování 

Stanovena výše indikátoru pro SCLLD: 6,65 ha 

 

Stanovená výše indikátorů vychází z průzkumu. Hodnota indikátorů je v rozmezí stanoveného dle 

nákladů cen obvyklých opatření a doporučení vzešlého ze semináře k novým opatření OPŽP. 

 

Srovnání dle nákladů cen obvyklých opatření (200 Kč/m2) při rozpočtu 16,67 mil. Kč 

Bez překročení (na 150 %) a dalších výdajů (pěšiny, mobiliář, příprava projektu): 8,3 ha 

S překročením a dalšími výdaji (navýšeni na 220 %3): 3,8 ha 

Průměr 6,05 ha 

Dle doporučení vzešlého ze semináře pro MAS 27. 3. 2018 (Olomouc) pro projekty s  5 mil. Kč dotace 

se indikátor může pohybovat mezi 2,08 ha a 6,24 ha. Tj. pro dotaci 10 mil. Kč mezi 4,16 a 12,48 ha 
(průměr 8,32 ha). Výše indikátoru vzešlá průzkumem po korekci (na výši podpory) se pohybuje 

v tomto rozpětí.  

Preferovány budou projekty s přiměřenými náklady vzhledem k efektům akce (např. nebude 

překračováno NOO), ovšem budou preferovány projekty s přínosem pro společnost, tj. bude pořizován 

mobiliář (lavičky, informační cedule, atd.), pěšiny. 

 

45412 – Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí 

Stanovena výše indikátoru pro SCLLD: 15 ploch a prvků sídelní zeleně 

 

Stanovená výše indikátorů vychází z průzkumu (15 ploch a prvků sídelní zeleně), ze které je patrné: 

Nejčetnější jsou projekty s 1 plochou a prvkem sídlení zeleně a částkou do 1 mil. Kč (odhad 16 ploch a 

prvků) 

Průměrný projekt má cca 1,88 ploch a prvků sídelní zeleně a velikost cca 2 mil Kč (odhad 15 ploch a 

prvků) 

Odhad stanovený na základě nejčetnějších hodnot a průměrných hodnot (průzkumu) je 15-16 ploch a 

prvků. 

                                                 
3 Překročení nákladů cen obvyklých opatření na 150 %, pešiny, vodní prvky, mobiliář 40% z 150% tj.+60% , 

vedlejší rozpočtové náklady, projektová příprava, povinná publicita, podpora druhů atd. +10% 


		2018-05-25T12:06:35+0200
	Ing. Jaroslav Votýpka


		2018-05-25T12:11:51+0200
	Ing. Krystyna Nováková




