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ZÁPIS
ze zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí
konaného dne 25. března 2010 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 11. zasedání ŘV OP ŽP
Jednání zahájila předsedkyně, která přivítala přítomné a seznámila je s hlavními body
programu. V počtu 19 členů z celkových 27 byl výbor usnášeníschopný. V průběhu jednání se
počet členů zvýšil na 24.
Program zasedání ŘV OPŽP byl schválen poměrem hlasů 19 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se).
V úvodu předsedkyně shrnula, že za Prioritní osu 1 se celkem hodnotilo a členům ŘV se
předkládá k projednání 33 projektů navržených SFŽP ČR na doporučení za celkové náklady
na akce 4 642 075 959 Kč a z Prioritní osy 2 se celkem hodnotily a členům ŘV se předkládají
2 projekty navržené SFŽP ČR na doporučení za celkové náklady na akce 834 868 300 Kč.
Ing. Valdman (SFŽP ČR) shrnul čerpání OP Životní prostředí v jednotlivých prioritních
osách.
2. Projednání a doporučení k individuálním projektům předloženým v rámci 12. 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
Ing. Vráblíková (SFŽP ČR) představila projekty včetně objemu financování:
- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 33 za celkové náklady akcí
4 642 075 959, z toho činí požadovaná dotace z FS 3 021 946 248 Kč
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 8
- počet neakceptovaných projektů: 8
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Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
(FS), oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody – Skupinový projekt – řešící 1.1.1 a
1.2
-

akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 0
počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 0
počet neakceptovaných projektů: 1

Následovala rozsáhlá diskuse k předloženým projektům, doporučeným SFŽP ČR ke
schválení, které mají v hodnocení nulovou technickou úroveň, případně další kritéria
hodnocená nulou, a dosahují tak v celkovém hodnocení nízkého počtu bodů. Ing. Valdman
uvedl, že vyhlášená 12. výzva se hodnotila stejnou metodikou jako 7. výzva a tudíž zcela
nereflektuje a nepostihuje danou problematiku, neboť se na vyhlášení 12. výzvy velice
spěchalo z důvodu splnění závazků České republiky vůči Evropské unii na zlepšení
vodohospodářské infrastruktury do roku 2010. Díky tomu dostaly obce a města šanci získat
finanční prostředky. Ing. Vráblíková dodala, že se jedná o všechny projekty ČOV, které řeší
pouze intenzifikaci. RNDr. Ambrozek (VŽP PSP ČR) a Ing. Vaníček (MF) vyzvali SFŽP ČR
k řešení stávající a nevyhovující metodiky hodnocení. Předsedkyně slíbila se hledáním řešení
nadále zabývat. Dr. Štěpánek (SFŽP ČR) navrhl vysvětlit na dalších zasedáních ŘV, kde
budou předkládány projekty v rámci PO1, na základě jakých kritérií projekty nejsou
doporučeny k podpoře.
Předsedkyně navrhla hlasovat o navrženém doporučení žádostí tak, jak je předložil SFŽP ČR.
ŘV OPŽP schválil doporučení projektů z 12. výzvy v Prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1
poměrem hlasů 24 : 0 : 0 (pro : proti : zdržel se).
Následně předsedkyně nechala hlasovat o zamítnutí projektu „ČOV Moravský Krumlov Zámecká, intenzifikace“ (ID 1417212), u kterého nebyla intenzifikace shledána opodstatněná.
ŘV OPŽP schválil zamítnutí projektu „ČOV Moravský Krumlov - Zámecká, intenzifikace“
(ID 1417212) v kategorii akceptované (nehodnocené/nedořešené) z 12. výzvy v Prioritní ose
1, oblasti podpory 1.1 poměrem hlasů 22 : 1 : 1 (pro : proti : zdržel se).
Ostatní projekty (celkem 7) v kategorii akceptované (nehodnocené/nedořešené) z 12. výzvy
v Prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1 navrhla předsedkyně ponechat v hodnocení a předložit je
ŘV po splnění veškerých náležitostí. Členy ŘV nechala o návrhu hlasovat.
ŘV OPŽP schválil návrh předsedkyně u 7 projektů v kategorii akceptované
(nehodnocené/nedořešené) z 12. výzvy v Prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1 poměrem hlasů
21 : 0 : 3 (pro : proti : zdržel se).
Závěrem podala Ing. Vráblíková informaci o 9 neakceptovaných projektech předložených
v rámci 12. výzvy z PO1.
3. Projednání individuálního projektu „Čištění odpadních vod z aglomerace města
Hostivice“ (ID 813777) předloženého v rámci 7. výzvy z PO1 k podávání žádostí v OP
Životní prostředí
Ing. Vráblíková uvedla, že projekt byl ponechán v kategorii nehodnocené/nedořešené, protože
nebylo možné jednoznačně doložit, že projekt může být doporučený k financování. Město
Hostivice na základě výzvy doložilo posudek efektivity řešení, kde lze uvažovat o realizaci
ČOV a rekonstrukci kanalizačního systému přímo ve městě Hostivice a nepřevádět tak
odpadní vody na Ústřední ČOV v Praze.
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Předsedkyně navrhla hlasovat o zamítnutí projektu „Čištění odpadních vod z aglomerace
města Hostivice“ (ID 813777) poměrem hlasů 22 : 0 : 2 (pro : proti : zdržel se).
4. Projednání a doporučení k individuálním projektům předloženým v rámci 8. výzvy
z PO2 k podávání žádostí v OP Životní prostředí
Předsedkyně otevřela projednávání předložených projektů, které byly ponechány v kategorii
nehodnocené/nedořešené. Důvodem, jak uvedl Ing. Valdman, bylo nevyřešení problematiky
veřejné podpory, čímž nebylo jednoznačně dáno, zda projekty mohou obdržet vyšší dotaci na
základě poskytnutí regionální veřejné podpory.
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.2 Omezování emisí - 2.2.a) Kotelny nad 5 MW
Ing. Valdman (SFŽP ČR) představil projekty včetně objemu financování:
- akceptované projekty doporučené SFŽP ČR k podpoře: 2 za celkové náklady akcí
834 868 300, z toho činí požadovaná dotace z FS 232 203 000 Kč
- počet akceptovaných projektů v kategorii nehodnocené/nedořešené: 0
- počet neakceptovaných projektů: 0
Předsedkyně navrhla hlasovat o navrženém doporučení žádostí tak, jak je předložil SFŽP ČR.
ŘV OPŽP schválil doporučení projektů z 8. výzvy v Prioritní ose 2, oblasti podpory 2.2
poměrem hlasů 22 : 0 : 2 (pro : proti : zdržel se).
5. Různé
Předsedkyně otevřela projednání úkolů z posledního 10. zasedání ŘV ze dne 18.2.2010.
Ing. Kříž (MŽP) informoval k úkolu č. 1, že evaluační projekt na PO2, který má ověřit její
absorpční kapacitu, stále probíhá a jeho závěry budou prezentovány na dubnovém zasedání
ŘV. Dodal, že se usiluje o to, aby absorpční kapacita byla v PO2 co nejvyšší, a proto
například bude v první polovině dubna t. r. zorganizován seminář se znečišťovateli ovzduší
v Moravskoslezském kraji.
Ing. Valdman (SFŽP ČR) v rámci úkolu č. 2 přednesl prezentaci na téma „Aktuální stav
administrace schválených projektů“. Následovala rozsáhlá diskuse.
U úkolu č. 3 Dr. Štěpánek ujistil, že úloha Řídicího orgánu a Řídicího výboru bude vysvětlena
v dubnovém čísle časopisu Priorita. Předsedkyně požádala, aby v dubnovém nebo v jednom
z dalších čísel Priority byla představena práce jednotlivých členů ŘV.
Ke 4. úkolu předsedkyně informovala, že součástí rozesílaných podkladů na CD byla
připojena ekonomika žadatele, ekologická a technická relevance.
Poté Ing. Valdman přednesl prezentaci na téma „Aktualizace směrnice MŽP č. 12/2009“.
Závěrem tohoto bodu předsedkyně nastínila program dubnového zasedání ŘV a informovala
členy o plánovaných výzvách na letošní rok, které jsou k dispozici jak na webových stránkách
OPŽP, tak v časopise Priorita. Vyhlášeny budou také dvě mimořádné výzvy v rámci Prioritní
osy 4 a Prioritní osy 6. Na podnět primátora Jiránka v souvislosti s malými obcemi
předsedkyně přislíbila, že výzvy se budou spouštět daný den nikoliv o půlnoci, ale v 6 hodin
ráno.

3

6. Závěr
V závěru jednání proběhla diskuse o termínu konání dalšího zasedání ŘV, které bylo poté
stanoveno na 29. dubna 2010 od 10 hodin v Centru ekologické výchovy v Kladně.
Předsedkyně poděkovala členům za účast na zasedání a jednání ŘV uzavřela.
Shrnutí úkolů z 11. zasedání ŘV OPŽP ze dne 25.3.2010:
ÚKOLY
číslo

úkol

řešitel

datum splnění

1.

Zabývat se řešením stávající a nevyhovující metodiky
hodnocení pro Prioritní osu 1 (projekty doporučené
SFŽP ČR ke schválení mají v hodnocení nulovou
technickou úroveň, případně další kritéria hodnocená
nulou, a dosahují tak v celkovém hodnocení nízkého
počtu bodů).

SFŽP ČR
(I. NM
Valdman)

Průběžně

2.

Vysvětlit na dalších zasedáních ŘV, kde budou
předkládány projekty v rámci PO1, na základě jakých
kritérií projekty nejsou doporučeny k podpoře.

SFŽP ČR
(I. NM
Valdman)

Zasedání, kde
budou
předkládány
projekty do
PO1

3.

Připravit prezentaci k evaluačnímu projektu na PO2.

MŽP ČR
(ŘO Kříž)

Příští zasedání

4.

V časopise Priorita představit práci jednotlivých členů
ŘV.

SFŽP ČR
(Ř Štěpánek)

Nejbližší číslo
Priority

5.

Spouštět výzvy nikoliv o půlnoci, ale v 6 hodin ráno.

SFŽP ČR
(Ř Štěpánek)

Od příští výzvy

Termín a místo dalšího zasedání ŘV:

29. 4. 2010 od 10 hodin,
Centrum ekologické výchovy,
Brandýsek

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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