ZÁPIS
ze 7. zasedání řídící komise projektu „Záchrana lužních stanovišť v povodí
Morávky“ konaného dne 25. 6. 2008.
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1.

Z. Bártová informovala o vykazování nákladů projektu dle partnerské smlouvy ve
vztahu k plnění závazků partnerů a vývoji kurzu CZK/EUR. Dle partnerské smlouvy se
k přepočtu použije vždy kurz ECB k 1. dni měsíce, kdy partner předkládá finanční
zprávu (na konci každého roku realizace projektu), což partnerům umožňuje meziroční
korekci výdajů dle vývoje kurzu.
Při vykazování výdajů celého projektu v závěrečné zprávě v r. 2010, kterou odevzdává
příjemce Evropské komisi, se použije kurz ECB k 1. dni měsíce předložení závěrečné
zprávy. V případě nepříznivého vývoje kurzu je možnost, aby příjemce požádal Komisi
o souhlas s předložením závěrečného vyúčtování v kurzu jiném, než je kurz ECB k 1.
dni měsíce předložení závěrečné zprávy.

2.

R. Misiaček informoval o realizovaných a plánovaných PR aktivitách :
terénní exkurze – v období 2.pol. května – 1.pol. června se uskutečnilo 18 exkurzí
do povodí Morávky, zúčastnili se studenti Univerzity Palackého, žáci středních a
základních škol (zš Raškovice, Dobrá, Morávka), přírodovědné kroužky,
pracovníci ČIŽP, referenti KÚ MSK, vedoucí odborů žp PO3, partneři projektu
„Ekocentra MSK“
další exkurze jsou plánovány na červenec – září
byly navrženy exkurze pro pracovníky SCHKO Beskydy, SCHKO Poodří,
SCHKO Jeseníky a zástupce města Kopřivnice, návrhy na další exkurze je možné
předávat Z. Bártové
mediální kampaň – byl představen návrh mediální prezentace, která proběhne
v období srpen - září, cíle: připomenutí projektu s jeho hlavními atributy,
informace o dosavadních výsledcích projektu
bude vyhotovena tisková zpráva a ve dvou verzích (plné a zkrácené) předána
všem partnerům
Z: R. Misiaček
T: 15.7.08

-

semináře pro místní obyvatele – návaznost na mediální kampaň, naplánovány na
období září – říjen

3.

Pokusné plochy – vyhodnocení výsledků zásahů na jednotlivých plochách bude
provedeno ve 4. kvartále tohoto roku.

4.

Monitoring vlivů projektových aktivit:
- odběry vzorků vody proběhly ve 3. týdnu měsíce června, odběry půdy
proběhly v dubnu
- monitoring bioty – v dubnu provedeny fytocenologické snímky, monitoring
se zaměřuje zejména na změny podrostu po aplikaci herbicidu na křídlatku,
výsledky ukazují na minimální narušení bylinného patra

5.

Terénní práce:
Salamandr:
- březen – květen – probíhal úklid ploch a pálení biomasy
- 1.pol.dubna – výsadba keřů v lokalitě nad Kopovým mostem (5 druhů vrb, 500ks),
bude následovat ošetření proti okusu a vyžínání
- postřiky zahájeny na konci května v Nižních Lhotách
SCHKO Beskydy:
– uzavřeny 3 smlouvy na plochy, kde se bude opakovat loňský zásah, smlouvy jsou
uzavřeny se stejnými subjekty, které na daných plochách prováděly likvidaci v r.
2007
– dále budou uzavřeny smlouvy na plochy, které se budou letos ošetřovat poprvé,
v současné době probíhá výběrové řízení
– plánovaný objem finančních nákladů na letošní rok – 800 000 Kč, předpoklad
navýšení
POD:
- postřiky byly zahájeny od poloviny června v oblasti od Smrečanského mostu pod
hráz, okolí Slavíče
- injektáž bude zajišťovat fa Derek, injektáž bude provedena 2x, začátek prací 1.7.08,
práce budou probíhat 2-3 týdny
- plánovaný objem finančních nákladů na letošní rok – 600 000 Kč
- následně bude se Salamandrem dohodnuto zajištění úklidu území
LČR:
- plánovaný objem finančních nákladů na letošní rok – 600 000 Kč
- rozsah prací stejný jako v r. 2007, postřik bude proveden 2x, pokud nebude 2.
postřik třeba ve stejném rozsahu, možnost rozšíření ošetřovaných ploch
- provádění 1. postřiku začalo poč. června, 2. postřik na přelomu července a srpna

6.

Cena Roundupu Biaktiv - dodavatel avizoval výrazné navýšení ceny RB oproti r. 2007,
proběhlo jednání o ceně mezi Salamandrem a dodavatelem, výsledek - dodavatel
přistoupil na podstatně nižší navýšení ceny, než původně navrhoval, nově akceptovaná
cena je 234,9 Kč bez DPH/l pro zbylých 5 000 litrů (původní cena 204,5 Kč bez
DPH/l).

7.

Mgr. Barták seznámil přítomné s plněním čtvrtletního plánu realizace (2. kvartál 2008)
a návrhem plánu realizace na 3. kvartál 2008.

8.

Zástupci partnerů byli seznámeni s průběhem a výsledkem kontroly projektu, kterou
provedli zástupci monitorovacího týmu 19.- 20.5.08.

9.

Navržený termín dalšího zasedání řídící komise: 1.10.2008, 13.00, KÚ MSK

Zapsala: Bártová

