ZÁPIS
Z jednání řídícího výboru č. V
Projekt Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a
ochranu autochtonních populací raků (EHP-CZ02-OV-1-007-2014)
Datum : 30.3.2016
Přítomni : RNDr. Marek Liška, Ph.D., Mgr. Jakub Dobiáš, Ing. Jiří Musil, Ph.D., Ing. Jiří Picek,
RNDr. Jitka Svobodová, Mgr. Libuše Opatřilová, Ing. Jan Kašpar, Kateřina Zimová
Program jednání :
- Informace o průběhu schvalovacího procesu výroční monitorovací zprávy
- Informace o přípravě III. monitorovací zprávy
- Příprava dodatku ke Smlouvě o partnerství
- Stav plnění indikátorů projektu
- Informace o průběhu prací
- Ukázka formátu výsledků zveřejňovaných v internetovém informačním systému
- Příprava průběžného semináře k projektu
- Diskuze
1. Informace o průběhu schvalovacího procesu výroční monitorovací zprávy
Nový harmonogram projektu byl schválen ke konci roku 2015 a projekt byl
prodloužen do 31.12.2016, aktivity se nemění, ale je větší časový prostor na plnění
cílů projektu.
RNDr. Svobodová – Ing. Fridrich sdělil, že byla provedena obsahová i finanční kontrola
II.výroční monitorovací zprávy, která byla schválena a odsouhlasena.
2. Informace o přípravě III. monitorovací zprávy
Zpráva o realizaci projektu
Sledované období 1.11.2015-29.2.2016
Původní termín podání 31.3.2016, nový termín je 30 dnů po schválení II. Výroční
monitorovací zprávy.

3. Příprava dodatku ke Smlouvě o partnerství
RNDr. Svobodová – z důvodu prodloužení doby realizace projektu do 31.12.2016,
bude připraven do 30.4.2016 dodatek ke smlouvě pro partnery – bylo ověřeno RNDr.
Svobodovou na MF.

Dotaz RNDr. Lišky zda žádost o prodloužení trvání projektu podávají také partneři,
nebo se děje automaticky. Podle příručky pro příjemce grantu by o změnu měl žádat
pouze konečný příjemnce.
Ing. Kašpar – zjistit zda partneři projektu také podávají žádost o prodloužení činnosti
na projektu – bylo ověřeno na MF RNDr. Svobodovou, že žádost o prodloužení,
partneři projektu nemusí podávat.
Prodloužení doby způsobilosti nákladů do 30.4.2017.
4. Stav plnění indikátorů projektu
Mgr. Opatřilová – většina indikátorů se týká monitoringu.
Ing. Musil, RNDr. Svobodová, RNDr. Liška, Mgr. Dobiáš – diskuze o metodách
monitoringu raků.
5. Informace o průběhu prací
Informační cedule – probíhá jednání na CHKO, obcích i krajích o umístění
informačních cedulí.
RNDr. Liška – v případě nutnosti umístění cedulí na pozemku Povodí Vltavy, s.p. je
potřeba postupovat podle předem domluveného postupu specifikovaného v e-mailu
zaslaném v červnu 2015.
Ing. Kašpar – zjistit zda k ukotvení cedulí je potřeba územní rozhodnutí.
Na každou lokalitu se počítají 2-4 cedule.
Ing. Musil - červenec až srpen 2016 se plánuje sledování behaviorální interakce raků,
ryb a významných predátorů pomocí fotopastí a telemetrie.
6. Ukázka formátu výsledků zveřejňovaných v internetovém informačním systému
Ing. Picek – ukázka práce s informačním systémem místa monitoringu raků.
Ing. Kašpar- zvážit přesnou lokalizaci výskytu raků z hlediska ochrany lokalit.
RNDr. Svobodová – obava z likvidace lokalit raků veřejností se nepředpokládá,
naopak rybáři by měli být informováni o druhu raků, aby nedocházelo k přenosu
nákazy račím morem
7. Příprava průběžného semináře k projektu
Naplánován je jeden seminář průběžný a jeden závěrečný, oba se budou konat ve
VÚV T.G.M., v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6.
Na průběžném semináři, který je plánován na 19.5.2016, budou prezentovány
výsledky všech hlavních aktivit projektu.
8. Diskuze
RNDr. Liška – dohoda o počtu vzorků a analýz k fakturaci.
RNDr. Svobodová – zda vynechat lokality s nulovým výskytem raků a zaměřit se
hlavně na EVL. Kromě farmak ve vodě stanovovat ještě pesticidy.

RNDr. Liška navrhuje menší počet vzorků s větším rozsahem analýz.
Zapsala: K. Zimová
Kontrolovali: J. Svobodová, L. Opatřilová, M. Liška, J. Dobiáš

