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ZÁPIS
ze zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí
konaného dne 2. listopadu 2009 v budově Ministerstva životního prostředí,
Praha
Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání řídila předsedkyně Řídicího výboru OP Životní prostředí (dále jen „ŘV OPŽP“),
Ing. Rut Bízková, náměstkyně ministra – ředitelka sekce ekonomiky a politiky životního
prostředí.

1. Zahájení a schválení programu 8. zasedání ŘV OP ŽP
Jednání zahájila předsedkyně, která přivítala přítomné a seznámila je s hlavními body
programu. V počtu 22 členů z celkových 27 byl výbor usnášeníschopný. Program zasedání
ŘV OPŽP byl schválen poměrem hlasů 22 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se).
V úvodu předsedkyně shrnula, že se členům ŘV předkládá k projednání 26 projektů
navržených na doporučení z Prioritní osy 1 za celkových 15 513 026 197 Kč.
2. Projednání a doporučení k velkým projektům předloženým v rámci 3. výzvy z PO1
k podávání žádostí v OP Životní prostředí
Předsedkyně otevřela projednávání předložených projektů.
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
(FS), oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod, podoblast podpory 1.1.1. Snížení
znečištění z komunálních zdrojů – Projekt nad 2000 EO - ČOV a kanalizace
Ing. Sýkorová (SFŽP ČR) představila velké projekty včetně objemu financování:
- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 2 v objemu 13 290 443 871 Kč
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 0
- počet neakceptovaných projektů: 0
Ing. Valdman (SFŽP ČR) k předkládanému projetku s ID 9032321 (Statutární město Brno)
doplnil informaci, že na základě aktualizace metodiky pro žadatele má Statutární město Brno
zájem zkrátit délku platnosti provozní smlouvy tak, aby mělo možnost získat nikoliv 60%
dotace, ale 85% dotace. K projektu s ID 9030611 (Hlavní město Praha) poznamenal, že po
případném schválení tohoto projektu členy ŘV bude do Evropské komise odeslán až po
připomínkování a vyjádření ze strany Jaspers. Na následujícím zasedání ŘV pak budou
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členové informováni o finální podobě žádostí o podporu obou předkládaných velkých
projektů.
Předsedkyně navrhla hlasovat o navrženém doporučení žádostí tak, jak je předložil SFŽP ČR
s tím, že je třeba dořešit provozní smlouvu (projekt s ID 9032321) a dokončit připomínky ze
strany Jaspers (projekt s ID 9030611). ŘV OPŽP schválil doporučení projektů v Prioritní ose
1, oblasti podpory 1.1, podoblasti podpory 1.1.1 poměrem hlasů 22 : 0 : 0 (pro : proti :
zdržel se).
3. Projednání a doporučení k individuálním projektům předloženým v rámci 7. výzvy
z PO1 k podávání žádostí v OP Životní prostředí
Předsedkyně otevřela projednávání předložených projektů, které byly předloženy již na 7. ŘV
dne 3.9.2009.
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
(FS), oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod, podoblast podpory 1.1.1. Snížení
znečištění z komunálních zdrojů – Projekt nad 2000 EO - ČOV a kanalizace
Ing. Vráblíková (SFŽP ČR) představila projekty včetně objemu financování:
- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 16 v objemu 2 188 313 896 Kč
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 4
- počet neakceptovaných projektů: 0
Předsedkyně navrhla hlasovat o navrženém doporučení žádostí tak, jak je předložil SFŽP
ČR. ŘV OPŽP schválil doporučení projektů v Prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1, podoblasti
podpory 1.1.1 poměrem hlasů 22 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se).
4. Projednání a doporučení k individuálním projektům předloženým v rámci 10. výzvy
z PO1 k podávání žádostí v OP Životní prostředí
Předsedkyně otevřela projednávání předložených projektů.
Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
(FS), oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1. Zlepšení
systému povodňové služby
Ing. Šamberger (SFŽP ČR) představil projekty včetně objemu financování:
- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 8 v objemu 34 268 430 Kč
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 0
- počet neakceptovaných projektů: 0
Ing. Veselský (Asociace krajů ČR) k předkládanému projektu s ID 9032721 (Povodí Moravy,
s.p., Tučín) vyjádřil pochybnosti nad místem realizace, kterým by měla být obec Tučín.
Předsedkyně slíbila prověřit místo realizace u výše zmíněného projektu.
Předsedkyně navrhla hlasovat o navrženém doporučení žádostí tak, jak je předložil SFŽP ČR.
ŘV OPŽP schválil doporučení projektů v Prioritní ose 1, oblasti podpory 1.3, podoblasti
podpory 1.3.1 poměrem hlasů 22 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se).

2

5. Různé
Předsedkyně vyzvala k informaci o úkolech z posledního 7. zasedání ŘV ze dne 3.9.2009.
Ing. Valdman (SFŽP ČR) k 1. úkolu, který se týkal podpory kogeneračních jednotek v rámci
podoblasti podpory 2.2a, uvedl, že ze strany SFŽP ČR je připraven návrh úpravy bodového
hodnocení, který bude v nejbližší době zaslán k vyjádření na garanta Prioritní osy 2 na MŽP.
Členům ŘV by pak na dalším zasedání mohl být předložen konkrétní návrh bodového
hodnocení.
Ing. Valdman (SFŽP ČR) k 2. úkolu, který se týkal prověření stanoviska Krajské pracovní
skupiny (dále jen „KPS“) u projektu Občanské sdružení ESTER (ID 9032517), uvedl, že
v předložených podkladech nemělo být stanovisko KPS uvedeno, neboť KPS tento projekt
neprojednala. Nicméně žádost byla KPS k projednání odeslána dodatečně, ač, jak uvedla
předsedkyně, KPS se k tomuto projektu již nehodlala vyjádřit. Ing. Valdman a předsedkyně
dále uvedli, že vzhledem k dodatečné akceptaci žádosti na základě odvolání byl výše uvedený
projekt omylem předložen k projednání ŘV, aniž by byl KPS předložen a jejími členy
projednán. Předsedkyně v souvislosti se svým vyjádřením na 7. zasedání ŘV dne 3.9.2009
ohledně stanoviska KPS k předkládaným projektům uvedla na pravou míru, že KPS musí
vyjádřit své stanovisko před tím, než jsou projekty předkládány k projednání členům ŘV.
Nicméně projekt musí být členům ŘV předložen k projednání, i když by se členové KPS
vyjádřili pro nedoporučení takového projektu.
Na závěr přednesl Ing. Valdman prezentaci k aktuálnímu stavu administrace schválených
projektů a dále následovala rozsáhlá diskuse k tomuto tématu.
Na základě dotazu RNDr. Ambrozka (Výbor pro ŽP PSP ČR) ke stavu příprav výzvy pro
velké projekty na zpracování a využití odpadů se rozpoutala rozsáhlá diskuse.
6. Závěr
V závěru jednání předsedkyně informovala o termínu konání dalšího zasedání ŘV, které je
plánováno na 22. prosince tohoto roku. Předsedkyně poděkovala členům za účast na zasedání
a jednání ŘV uzavřela.

Shrnutí úkolů z 8. zasedání ŘV OPŽP ze dne 2.11.2009
ÚKOLY
číslo

úkol

řešitel

datum
splnění

1.

Informovat o dořešení provozní smlouvy u velkého
projektu žadatele „Statutární město Brno“ (ID 9032321)
a dokončených připomínkách ze strany Jaspers u velkého
projektu žadatele „Hlavní město Praha“ (ID 9030611).

SFŽP ČR
(NM Valdman)

Příští zasedání

2.

Prověřit, zda místem realizace u předkládaného
individuálního projektu „Povodí Moravy, s.p.“ (ID
9032721), je obec Tučín.

SFŽP ČR
(NM Valdman)

Příští zasedání
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3.

Informovat členy o konkrétním návrhu bodového
hodnocení pro projekty předkládané v podoblasti 2.2a
podporující kogenerační jednotky.

Předběžný termín dalšího zasedání ŘV:

SFŽP ČR
(NM Valdman)

Může být
předloženo už
příští zasedání

22. prosince 2009

Přílohy:
1. Přehled doporučení Řídicího výboru OP ŽP
2. Prezenční listina
3. Jmenný seznam členů ŘV OP ŽP (Rozdělovník)

Zapsala:

Ing. Simona Dušková, OFEU

Schválila:

Ing. Rut Bízková, předsedkyně ŘV OP ŽP
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