ZÁPIS
z ustanovujícího zasedání řídící komise projektu
„Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky“
konaného dne 31. 1. 2007.
Přítomni:
Ing. Tomáš Kotyza
Ing. Rafael Kučík
Ing. Zuzana Bártová
Ing. Radim Jarošek
Mgr. Petr Birklen
Bc. Markéta Jůnová
Mgr. František Jaskula
Ing. Viktor Suchoň
Ing. Václav Pražák
Ing. Vladimír Němčanský
Ing. Vojtěch Bajer
Mgr. Barbora Jůzová
RNDr. Radim Misiaček
Mgr. Roman Barták

KÚ MSK
Výbor pro životní prostředí
KÚ MSK
AOPK ČR
AOPK ČR
AOPK ČR
SCHKO Beskydy
Povodí Odry
Povodí Odry
LČR
ČSOP Salamandr
ČSOP Salamandr
ČSOP Salamandr
ČSOP Salamandr

1.

Členům řídící komise byly předány jmenovací dopisy.

2.

Ing. Kotyza představil realizační tým projektu.

3.

Zástupci jednotlivých partnerů jmenovali členy komise pro invazní druhy, jsou jimi:
LČR
Ing. Zdeněk Peter
AOPK ČR
Ing. Radim Jarošek
Povodí Odry
bude doplněno
SCHKO
Ing. Milan Škrott
ČSOP Salamandr
Ing. Martin Konopka

4.

Mgr. Jůzová seznámila účastníky s návrhem členů poradního sboru pro invazní druhy
(seznam organizací - příloha č. 1 zápisu).

5.

Ing. Kotyza seznámil účastníky s dosavadními aktivitami realizačního týmu projektu,
jedna z informací se týkala také vytvoření databáze projektů zabývajících se likvidací
invazních druhů (příloha č. 2 zápisu).

6.

Mgr. Barták stručně představil čtvrtletní a roční plánu realizace projektu (příloha č. 3
zápisu) a zdůraznil tyto body:
- realizace výběrových řízení na dodavatele prací (partneři) - období 1.4.0715.5.07
- perioda zasedání řídící komise : čtvrtletně, příští zasedání řídící komise
se uskuteční 4.dubna 2007, hlavní témata: podrobný plán likvidace
křídlatky na rok 2007, rozpočet 2008 - 2010
- komunikace s vlastníky pozemků: zprostředkuje Moravskoslezský kraj
- předpokládaný začátek likvidace křídlatky partnery je plánován od srpna
2007, Salamandr zahájí venkovní práce v květnu.
Zástupce Povodí Odry navrhl, aby likvidaci křídlatky pro všechny partnery prováděl
jeden dodavatel. Z hlediska příjemce je výběr dodavatele prací plně v kompetenci
partnerů.
Omezení použití Roudupu v 1. PHO vodního díla Morávka a v okolí přítoků do VD
Morávka – vědecký koordinátor navrhne způsob likvidace v tomto území.
Projektový tým do dalšího zasedání řídící komise dohodne s partnery území,
ve kterém bude probíhat likvidace křídlatky v r. 2007.

7.

Informace o přípravě plánu terénních prací - Mgr. Jůzová představila variantní postupy
při likvidaci křídlatky v závislosti na úspěšnosti její likvidace, zástupci partnerů
obdrželi informaci o nabídkách externích firem zabývajících se likvidací křídlatky.
Partneři obdrží mapu projektového území se zobrazením výskytu křídlatky dle
pokryvnosti a zobrazením vlastnických vztahů – termín dodání: polovina února.

8.

Plán propagace projektu – za účelem propagace projektu poskytnou partneři oficiální
loga ve formátu, který stanoví manažer projektu, termín: do 7.2.07. PR manažer
zhotoví plán komunikační strategie projektu, termín: do 28.2.07.

9.

Účastníci byli informováni o přípravě slavnostního zahájení projektu, které se
uskuteční 28.2.2007 v pivovaru v Nošovicích a bude spojeno s krátkou tiskovou
konferencí.

Zapsala: Bártová

