ZÁPIS č. 2 z jednání KŽP
konaného dne 12.02.2008 a 19.02.2008 v 15.30
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
přítomni 12.2.2008 :
Dvořák, Ing. Myslivec, Ing. Novák, Ing. Opluštil M., Opluštil Š., L. Petrilák, Ing. Pohl, Šnajdr
omluveni: MVDr. Bradna, Ing. Stolínová
hosté: Petra Thérová, Dis.
přítomni 19.2.2008: MVDr. Bradna, Ing. Myslivec, Ing. Opluštil M., Šnajdr
1. DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA (ZASTUPITELSTVU MĚSTA):
1.1.
Schválit zapojení Města do grantového programu Phare Revolving a uvolnit v nezbytné výši
finanční prostředky na zpracování části projektové dokumentace (viz. bod 3.1. zápisu).
1.2.
Povolit brigádu ke Dni Země 2008 v prostoru sportovního stadionu (konkrétně mezi kuželníkem
a volejbalovými kurty a ul. K Břízkám) a uvolnit finanční prostředky na odvoz dřevní hmoty a
na její likvidaci (viz. bod 3.2 zápisu).
2. PODNĚTY PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD:
2.1.
starostovi města: --2.2.

místostarostce města: ---

2.3.

tajemníkovi MěÚ: ---

2.4.

odboru ORMH: ---

2.5.

odboru životního prostředí: ---

3. OSTATNÍ:
3.1.

Jednání KŽP se účastnila Petra Thérová, Dis. (projektový manažer Města) a informovala členy
komise o vyhlášeném grantovém programu Phare Revolving. Jedná se o fond Ministerstva
životního prostředí. Grant je určen na na spolufinancování projektů pro rozvoj Místní Agendy
21. Grant může být poskytnut v max. výši 2 000 000 Kč na dobu max. 2 roky na projekt až do
výše 90% uznatelných nákladů. Grant by Jilemnice podala v rámci Zdravých měst. Předpokládá
se, že postoupíme z kategorie D do kategorie C (jedná se již o ROZVOJ nikoli START).
Uznatelné náklady: v první výzvě nejsou nijak upraveny, uznatelné náklady jsou všechny ty,
které nejsou neuznatelnými (pozn.: neuznatelné jsou náklady před podpisem dohody o udělené
grantu, což bude cca v červnu). Očekává se omezení uznatelnosti až v druhé výzvě. Žádost o
projekt musí být odevzdána do 15. dubna 2008 do 15 hod. . Letos první výzva, na kterou je
alokována částka 15 mil. Kč. V první výzvě bude podpořeno cca 15-20 projektů, očekává se, že
bude přijato kolem 60 žádostí. Hodnotitelé budou posuzovat zkušenosti s čerpáním dotací z
jiných fondů, ale také postup v kritériích MA21 (pozn.: registrace v MA21 12/2006 jako
zájemci, v roce 2007 jsme dosáhli úrovně D, čerpali jsme dotaci na MA21 v roce 2007 ve výši
20 tis. Kč, zkušenosti s projekty prokážeme). Projekt musí řešit ochranu životního prostředí,
aktivity směřovat k udržitelnému rozvoji. V případě neuspění v I. výzvě, můžeme se stejným
(pozměněným) projektem žádat do II. výzvy; pokud v I. výzvě uspějeme, můžeme do II. výzvy
podat nový projekt – očekává se, že tyto projekty budou zvýhodněny.
Členové KŽP se přiklonili k podpoře podání projektu v oblasti zeleně. Byl stanoven termín
mimořádné schůzky KŽP (19.2.2008), na které budou sepsány teze aktivit projektu. V pátek
12.2. se L. Šnajdr krátce sešel P. Therovou. Na schůzce si ujasnili postup v přípravě projektu
(viz. přiložený návrh časového harmonogramu) a zapojení členů KŽP (viz. přiložený návrh
projektu, který vyplynul ze schůzky komise 19.2.). Bude nutné požádat Město (případně
příslušný odbor) o uvolnění finančních prostředků na zpracování části dokumentace projektu
(jedná se zejména o ocenění nákladů projektu – výsadba, ošetření stromů, rekultivace trávníků
apod.).

3.2.

Den Země 2008
Členové komise se usnesli, že se Dni Země 2008 připojí brigádou, která by měla pomoci zlepšit
stav zeleně v okolí stadionu (konkrétně v prostoru mezi kuželníkem, volejbalovými kurty a ul. K
Břízkám). V průběhu měsíce ledna byl členy komise zpracován projekt na revitalizaci zeleně
právě ve výše zmiňovaném prostoru. Jednalo o projekt pro grantový fond Libereckého kraje Program podpory ochrany přírody a krajiny. Projekt vypracoval ing. Myslivec (ke zpracování
přispěli členové komise - MVDR. Bradna, Ing. Opluštil a Šnajdr). Jak projekt uspěje se
dozvíme až 29.4.2008. Prořezání dřevin je však třeba, vzhledem k vegetační době, udělat v
předstihu. Termínem pro společnou brigádu byla stanovena sobota 15.3. (případně sobota 29.3.).
Rozsah prací by se týkal vyřezání náletové zeleně a celkového vyčištění prostoru (odpadky
apod.). Záměr KŽP byl konzultován s ředitelem Sportovního centra J. Hornigem, v předstihu se
zástupcem Tj Jilemnice J. Baranykem a proběhlo i několik jednání se sportovní komisí. Z
jednání vyplynulo, že by si TJ Jilemnice vzala na starost likvidaci poškozeného plotu (kovové
díly a betonové sloupky). Zatím v rozsahu od transformátoru u objektu SANA po zatáčku u
vjezdu do areálu služeb. Likvidace plotu umožní snadnější vyřezání náletů. Nutné je také dořešit
odvoz vykácených dřevin na vhodné místo a jejich následnou likvidaci. Toto se neobejde bez
zapojení Města Jilemnice (uhrazení dopravy na pozemek v lokalitě Javorek a po proschnutí
následné spálení dřevní hmoty). Brigáda se uskuteční pouze když dojde k vzájemné dohodě
všech tří subjektů (KŽP, TJ Jilemnice, Město Jilemnice).

3.3.

KŽP byl předán podnět od Ing. Erben, člena komise rozvoje, který upozornil na stav zatopeného
lomu a jeho okolí (viz. zápis z komise rozvoje 28.1.2008). Lom by mohl být i životu
nebezpečný. Ing. Erben se dotazuje, zda by bylo možné získat z nějakého vhodného dotačního
programu finanční prostředky na revitalizaci lomu a přilehlého okolí? KŽP doručuje obrátit se
na projektového manažéra Města (P. Therová), se kterým byl výše uvedený podnět konzultován.
Je však nutno specifikovat, jak rozsáhlá by případná revitalizace měla být. Má se jednat pouze o
zabezpečí plotem, nebo se revitalizace má týkat i černých skládek, jsou-li tam nějaké, ošetření
zeleně a případně i dalšího využití tohoto prostoru. Teprve po bližší specifikaci lze začít
vyhledávat vhodný dotační titul.

3.4.

2. jednání pracovní skupiny k revitalizaci zámeckého parku se uskuteční v úterý 26.02.2008 od
15.30 v budově krkonošského muzea.

4. Úkoly:

příští jednání KŽP 11.03.2008 v 15.30 hod
v kanceláři Odboru životního prostředí Městského úřadu Jilemnice
(u Ing. Myslivce)
datum vyhotovení zápisu: 24.02.2008
zapsal a schválil: L. Šnajdr

