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 Infolist venkova 
 

 
 
Seminář „Výběrové řízení, stavební řízení“ 

 
Dne 26. února 2010 proběhl v pořadí již sedmý seminář v rámci projektu „Společně měníme  
a rozvíjíme venkov“. Tentokrát se uskutečnil v obci Lipová. Tento seminář byl určen pro žadatele  
o dotaci, kteří se připravují nebo realizují výběrové řízení na dodavatele. Také na projektové manažery 
MAS, či manažery řešící výběrová řízení ve svých projektech. Úvodní část semináře se věnovala 
pravidlům výběrového řízení dle pravidel PRV. Státní zemědělský intervenční fond řeší výběrová řízení 
dle svých vnitřních metodik. Bylo nutné přítomné účastníky seznámit s konkrétními postupy  
a výjimkami v rámci programu PRV. Praktické návody podle obecných pravidel PRV pomohly všem 
účastníkům vyhnout se chybám, které jsou při těchto technikách velmi časté. Poté se seminář věnoval 
základním pojmům, rozdílům mezi veřejnou a neveřejnou zakázkou, rozdíly výběrového řízení dle jeho 
výše apod. Druhá část semináře se zaměřila na stavební legislativu a typy jednotlivých řízení s ohledem 
na projekty realizované v III. ose PRV. V průběhu semináře se účastníci seznámí s konkrétními příklady 
z praxe a jejich řešením. Díky tomu, že jeden z lektorů byl i pracovník z obecního úřadu malé obce, jež 
v minulosti řešila několik dotací, poukázal jak se konkrétní případy mohou řešit a jak se vyhnout 
základním chybám. V závěru jeho výkladu vyvstalo několik dotazů.  
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Kalendář akcí 
 
2. března 2010: Praha, vyhlášení 16. ročníku soutěže „Vesnice roku“ 
4. března 2010: Olomouc – KAZV, setkání KS MAS Olomoucké kraje 
15. – 16. března 2010: Mělník, Národní síť MAS ČR 
18. března 2010: Hradčany, Seminář „Dotační možnosti pro obce“ pořádá AZV Přerov  
a MAS Záhoří - Bečva.  
19. – 20. března 2010: Sloup (MAS Moravský kras), Seminář „Tvorba naučných stezek“ 
22. března 2010: Přerov – KAZV, Společné školení MAS, úředníků SZIF a Mze – KAZV Přerov. 
21. – 25. března 2010: Brno, Veletrh zemědělské techniky 
25. března 2010: Bystřice pod Hostýnem, Seminář pro žadatele v rámci 5. výzvy MAS Podhostýsnka 
25. března 2010: Olomouc, Seminář MMR „Stavba versus výrobek“ představení novely stavebního 
zákona 
25. března 2010: Litoměřice, Konference o regionálním cestovním ruchu 
26. března 2010: Beňov, Stará Ves, Slušovice – Seminář SMARV „Venkovské školy v projektech 
spolupráce“ 
 
 

Výsledky 8. kola Programu rozvoje venkova v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní 
rozvojové strategie 
 
Státní zemědělský intervenční fond ke dni 5. března 2010 schválil 760 Žádostí o dotaci v rámci 8. kola 

příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

v celkové výši podpory 404.645.809 Kč. Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou 

komisí MAS, následné kontroly SZIF a podle alokovaných finančních prostředků jednotlivých MAS. 

Dále uvádíme seznam podpořených projektů v rámci MAS – Partnerství Moštěnka  

a MAS Podhostýnska. Podrobný výčet vybraných projektů v rámci MAS celé ČR naleznete na 

webových stránkách SZIF. 
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Výsledky 8. kola Programu rozvoje venkova v rámci opatření IV.2.1 Realizace 

projektů spolupráce 

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 26. února 2010 schválil 26 Žádostí o dotaci v rámci 
osmého kola příjmu žádostí (6.10. - 26.10.2009) Programu rozvoje venkova – opatření  
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové výši podpory 80.892.205,- Kč. Každá žádost má svoji 
koordinační místní akční skupinu „KMAS“ a partnerskou místní akční skupinu „PMAS“. Jednalo o tyto 
projekty:  
 
� Kraj pod Hostýnem ožívá (žadatelem je MAS Podhostýnska a partnerem MAS – Partnerství 

Moštěnka) 
� Společně a každý zvlášť po stezkách (partnery jsou MAS Nízký Jeseník a MAS Společná cesta) 
� Moravská brána do Evropy (žadatelem MAS Moravský kras a partnery jsou MAS Regionu Poodří a 

MAS Moravská cesta) 
  

Ve 3. výzvě (8. kolo PRV) uspěl také již třetí projekt partnerství MBE: "Moravská brána do Evropy - 
nové zázemí pro činnost spolků a propagaci MAS na venkově", na kterém se podílel SMARV. MBE 
získala podporu již ve dvou projektech v rámci 2. výzvy (7. kolo PRV). 
 

Dvě obce z Olomouckého kraje a jedna obec ze Zlínského kraje uspěly v 8. kole III. 
osy PRV: Věžky, Lechotice, Kurovice 
 
Ve velké konkurenci 8. kola Programu rozvoje venkova ve III. ose uspěli tři žadatelé z našeho 
regionu.  
 
III.2.1.2. OK: 
Obec Věžky: Rekonstrukce multifunkčního domu a vybudování dětského hřiště 
- Dotace 5.364.789 Kč 
  
III.2.1.2. ZK: 
Obec Lechotice: Rekonstrukce a dostavba mateřské školy na multifunkční dům obce Lechotice 
- Dotace 13.500.000 Kč 
  
III.2.2. ZK: 
ŘKF Kurovice: Oprava památkově chráněného kostela sv. Kunhuty v Kurovicích 
- Dotace 1.988.640 Kč 
   
V 8. kole PRV uspěl také projekt Krajského sdružení NS MAS v Olomouckém kraji: 
Propojování místních akcí rozvoje venkova - Vzdělávání a informace pro III. osu PRV 
- Dotace: 403.500 Kč 
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Přehled zaregistrovaných Žádostí 9. kola příjmu žádostí v rámci projektových 
opatření Programu rozvoje venkova (16. 2. – 8. 3. 2010) podle RO SZIF a jednotlivých 
opatření 
 
Dne 17. března 2010 SZIF uveřejnil přehled zaregistrovaných Žádostí 9. kola příjmu žádosti v rámci 
PRV. U opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Regionální odbor Olomouc zaregistroval 
celkem 131 žádostí, což je nejvíce z celé České republiky. Podrobný výčet opatření s přehledem 
zaregistrovaných žádostí v rámci jednotlivých opatření naleznete v tabulce.  
 

 
 

Vyhlášení 16.  ročníku soutěže „Vesnice roku“ 

České, moravské a slezské 
obce mohou i letos poměřit 
své síly v soutěži Vesnice 
roku 2010. Vyhlášení již 16. 
ročníku klání se uskutečnilo 
2. března v Praze na Dni 
malých obcí. Vyhlašovateli 
soutěže jsou Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR, Spolek 
pro obnovu venkova ČR, 
Svaz měst a obcí ČR  
a Ministerstvo zemědělství 

ČR. Zájemci mohou podávat přihlášky do konce dubna. Cílem soutěže je vyzdvihnout a podpořit  
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aktivity obcí, jejich představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat a zkrášlovat své okolí, ale 
také rozvíjejí místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. S vyhlašovateli soutěže 
spolupracuje i ministerstvo životního prostředí, ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní  
a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Folklórní sdružení ČR. Zástupci 
těchto institucí navštíví všechny vítězné obce krajských kol a vyberou vítěznou obec, které pak udělí 
titul Vesnice roku. Komise zaměří svoji pozornost na koncepční dokumenty, společenský život, 
aktivity občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské 
sítě a úspory energií, péči o veřejná prostranství přírodní prvky a péče o krajinu. 
 
Soutěže se mohou zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 5 250 obyvatel  
a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy 
vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. „Do soutěže bude zařazena obec, která  
v termínu do 30. dubna 2010 podá řádně vyplněnou přihlášku do soutěže.  
 
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy Venkova má i své nové webové stránky. Naleznete 
je na adrese: www.vesniceroku.cz.  
 
Kontakty dle krajů: 
 
Jihočeský a Plzeňský kraj 
Ing. Marcela Houdková 
Regionální pracoviště MMR 
B. Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice 
tel.: 386 720 753, mobil: 731 628 225 
e-mail: Marcela.Houdkova@mmr.cz 
 
Středočeský kraj 
JUDr. Antonín Krejčí 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1 
tel.: 234 154 318, mobil: 731 628 226 
e-mail: Antonin.Krejci@mmr.cz 
 
Karlovarský a Ústecký kraj 
Ing. Lenka Kynčilová 
Regionální pracoviště MMR 
Školní 5336, 430 01 Chomutov 
tel.: 474 623 424, mobil: 731 628 337 
e-mail: Lenka.Kyncilova@mmr.cz 
 
Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj 
RNDr. Ivo Ryšlavý 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1 
tel.: 224 864 023, mobil: 739 002 873 
e-mail: Ivo.Ryslavy@mmr.cz 
 
Jihomoravský kraj a kraj Vysočina 
Ing. Marcela Ondráčková 
Regionální pracoviště MMR 
Moravské nám. 3, 602 00 Brno 
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tel.: 542 519 177, mobil: 731 628 266 
e-mail: Marcela.Ondrackova@mmr.cz 
 
Olomoucký a Zlínský kraj 
Ing. Jana Římská 
Regionální pracoviště MMR 
Jeremenkova 40 B, 779 00 Olomouc 
tel.: 587 334 400, mobil: 731 628 165 
e-mail: Jana.Rimska@mmr.cz 
 
Moravskoslezský kraj 
Ing. Miroslav Kopečný 
Regionální pracoviště MMR 
tel.: 597 081 233, mobil: 731 628 287 
28. října 165/68, 709 00 Ostrava 
e-mail: Miroslav.Kopecny@mmr.cz 
 

První ročník soutěže „Zlatá cihla“ 
 

Zkušební ročník „Zlaté cihly“ proběhne podle 
zájmu krajů. Přihláška do soutěže Zlatá cihla by se 
měla přidat k přihlášce do soutěže Vesnice roku. 
Spolek odešle krajským organizacím a MMR ČR 
materiál k vyjádření. Členové pracovní komise 
dostali za úkol projednat s Českou komorou 
architektů možnosti a formy spolupráce v 
odborných komisích a vypracovat podmínky a 
formulář přihlášky soutěže do konce února 2010. 
O Zlatou cihlu by se mohly ucházet nové stavby 
na venkově, obce by mohly podle Rampase  

v prvním ročníku přihlásit stavby realizované za posledních deset let. Od příštího roku by se již 
jednalo o tříleté cykly. Regionální komise vybere tři stavby, následně bude Spolkem jmenována 
komise již ve spolupráci s architekty a hodnocení zde proběhne v jednotlivých kategoriích. Tamara 
Salcmanová upozornila na omezení, kdy se do soutěže budou moci zapojit jen účastníci Vesnice 
roku. Problém vidí také v tom, že vítězné obce mají stanovena omezení účasti v soutěži a tím se 
nemohou účastnit ani Zlaté cihly. Předseda Spolku Eduard Kavala označil dosavadní návrh za 
nesystémový. Doporučil, aby si letos soutěž vyzkoušely dva kraje, aby mohly být odstraněny všechny 
možné problémy. V oficiálních materiálech letos nebude zmíněno rozšíření soutěže o Zlatou cihlu. 

A  

Vláda schválila 11 nových regionů pro soustředěnou podporou státu do roku 2013 
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Vláda ČR schválila Návrh aktualizace vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky 
2010–2013. Aktualizovaný seznam regionů připravilo MMR ČR z důvodů výrazného zhoršení 
hospodářské situace a prudkého nárůstu nezaměstnanosti v některých regionech. Předchozí seznam 
byl sestaven v roce 2006. Na zařazené okresy a obvody obcí s rozšířenou působností budou více  
 
soustředěny pobídky operačních a resortních dotačních programů. MMR poskytuje pomoc 
hospodářsky slabým a strukturálně postiženým regionům již od roku 1999. Od roku 2004 pak v rámci 
programu Podpora regionálního rozvoje. Z rozpočtu MMR byly tyto regiony podporovány naposledy 
v roce 2007, kdy bylo na jejich podporu vyčleněno 461 mil. Kč. „Letos znova otevřeme program na 
podporu rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů. Prozatím na něj máme 
vyčleněno 50 milionů korun,“ uvedl ministr Vondruška.  
 

Jednotlivé okresy jsou hodnoceny podle míry 
nezaměstnanosti a počtu uchazečů na jedno 
volné pracovní místo. Rovněž se vychází z 
daňových příjmů obcí z podnikajících fyzických 
osob, počtu podnikatelů (fyzických osob) na 1000 
obyvatel a kupní síly obyvatel. Strukturálně 
postižené regiony jsou území s vysokým 
zastoupením těžebního a těžkého průmyslu a 
vysokým stupněm urbanizace. Jejich průmyslová 
základna prochází výraznou restrukturalizací 
spojenou s nadprůměrnou nezaměstnaností. 

Seznam strukturálně postižených regionů nově zahrnuje území okresu Ústí nad Labem. Zůstávají 
okresy Most, Chomutov, Teplice, Karviná, Nový Jičín a Sokolov. Hospodářsky slabé regiony jsou 
charakteristické nízkou životní úrovní, nízkou hustotou osídlení a nadprůměrnou nezaměstnaností. 
Mezi hospodářsky slabé regiony Hodonín, Třebíč, Bruntál, Děčín, Jeseník, Přerov, Šumperk, Znojmo, 
Blansko, území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá je čerstvě zařazen okres Tachov. Regiony 
s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností představují okresy a obvody obcí s rozšířenou působností, 
kde nezaměstnanost značně překračuje průměrnou hodnotu na území celé České republiky. Těchto 
regionů se týká největší rozšíření a aktuálně zahrnují území okresů: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, 
Louny, Svitavy, Ostrava- město, Kroměříž a Vsetín. Zařazené obvody s rozšířenou působností jsou 
Ostrov, Frýdlant, Světlá nad Sázavou, Králíky, Šternberk, Uničov, Valašské Klobouky a Vítkov. Cílem je 
posílit rozvojový potenciál regionů a snížit rozdíly mezi ekonomicky silnějšími a problémovými 
regiony. 
 

Počet ekologických zemědělců stoupá 
 

Počet ekologických zemědělců v tuzemsku 
rapidně narůstá. K 31. 12. 2009 jich hospodařilo 
již 2 689, a to na výměře téměř 400 000 ha, což 
představuje podíl 9,38 % z celkové výměry 
zemědělské půdy. Stabilně se zvyšuje výměra 
orné půdy, zvyšuje se výměra vinic a sadů v 
ekologickém zemědělství, do režimu ekologického 
se dostaly první chmelnice. Počet ekofarem se 
zvýšil za rok 2009 o 50 biopotravin již přesáhl 500 
provozoven. Hlavním důvodem nárůstu je stabilní 
státní podpora v této oblasti. Ekozemědělci jsou 
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Podporováni prostřednictvím Programu rozvoje venkova, a to formou dotací na plochu v rámci 
agroenvironmentálních opatření (Osa II) i formou bodového zvýhodnění při hodnocení investičních 
projektů v některých opatřeních Osy I a III (například Podpora mladých zemědělců, Modernizace 
zemědělských podniků). Bodové zvýhodnění platí i pro výrobce biopotravin (včetně faremních 
zpracovatelů) v potravinářském opatření Osy I (Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 
produktům). 
 

„Za období ledna a února dochází k dalšímu dynamickému 
nárůstu nových ekologických zemědělců, v současné době již 
dosahuje počet ekozemědělců čísla 3000,“ sdělil ministr 
zemědělství Jakub Šebesta. Pravidla ekologického zemědělství a 
výroby biopotravin jsou upravena naší i evropskou legislativou. 
Od 1. 1. 2009 platí zcela nová evropská legislativa, která je 
stejná pro všechny členské státy EU. Dále platí národní zákon o 

ekologickém zemědělství. Dodržování těchto legislativních pravidel je garantováno státem, každý 
ekologický zemědělec a výrobce biopotravin musí být registrován na ministerstvu zemědělství a 
podléhá pravidelným kontrolám státem pověřených kontrolních organizací. 
 

 
 

Dřevaře v regionech podporuje i Spolek pro obnovu venkova ČR 
 

Lesy ČR vyhlásily tendr na těžbu dřeva za 
15 miliard. Malé firmy se bojí likvidace. 
Malé a střední regionální firmy zabývající 
se zpracováním dřevní suroviny se cítí být 
přímo ohroženy výběrovým řízením na 
těžbu v lesních porostech v majetku České 
republiky spravovaných státním podnikem 
Lesy České republiky (LČR). Ten v pondělí 
1. února vyhlásil tendry na prodej dřeva a 
lesní práce v hodnotě přibližně 15miliard 
korun. Soutěžit se bude o práce a dříví  
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na 108 územních jednotkách na roky 2011 až 2020. Podniku patří polovina lesů v zemi. 
 
Zásadní změnou proti současnému systému je tedy to, že veškeré vytěžené dřevo si budou prodávat 
těžařské firmy. Dosud, podle systému tendrů na roky 2008 až 2010, si těžaři prodávali jen polovinu 
dřeva. Druhou polovinu si prodaly samy Lesy ČR. Podnik tvrdí, že nový systém pro něj bude  
 
 
výhodnější. Vyhodnocení dosavadního systému zakázek podle ředitele Lesů Svatopluka Sýkory 
ukázalo, že pro Lesy ČR je nejvýhodnější model, kdy firma od Lesů ČR koupí dřevo v lese takzvaně 
nastojato a po vytěžení si jej prodá. Tento model podle něj od samého začátku upřednostňovala  
i Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS). Vítězové tendrů vedle těžebních prací  
a prodeje dřeva zajistí i pěstební práce a dodávky sadebního materiálu. V minulosti byl podle Sýkory 
systém prodeje dříví přes těžařské firmy uplatňován celoplošně a to bez negativního vlivu na 
dřevozpracující subjekty. 
 
Pravidla tendrů se nelíbí malým a středním firmám sdružených ve Společenstvu dřevozpracujících 
podniků v ČR. Společenstvo vyslovilo obavu, že se malé firmy nedostanou k surovině, protože 
všechno dřevo si budou obchodovat vítězové tendrů. Firmám by tak údajně mohla hrozit likvidace  
a konec podnikání. 
 
Lesy ČR názor společenstva odmítly. Podle nich tendry naopak přinesou obnovení stability v lesnicko-
dřevařském sektoru. Podle generálního ředitele Lesů ČR Svatopluka Sýkory se k novým zásadám 
tendrů dospělo po otevřené diskusi podniku s ministerstvem zemědělství a firmami, z nichž část je 
sdružena v Konfederaci lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS). Tendry se budou řídit zákonem 
o veřejných zakázkách. 
 
Snahu pilařů zvrátit současné záměry Lesů ČR podporuje i Spolek pro obnovu venkova. Jeho 
předseda Eduard Kavala vyzval členy Spolku k podpoře dřevozpracujících podniků, jimž jde nyní  
o živobytí. „Místopředseda Spolku, pan senátor Žák, mne požádal o podporu. Jde o – pro nás – 
netradiční záležitost, ale jsem přesvědčen, že je plně v souladu s cíli našeho Spolku. Chceme venkov 
živý, kde je práce a tudíž důvod žít,“ uvedl Kavala a dodal: „Většina pil je v odlehlých místech  
 
a upřímně řečeno – kde najde práci člověk, který celý život zpracovává dřevo, co jeho rodina, děti.“ 
Kavala v otevřeném dopise členům Spolku dále uvádí: „Je veřejným tajemstvím, že si na naše dřevo 
brousí zuby i v zahraničí, kde by tak rádi udrželi svoji zaměstnanost. Už se hovoří i o těžařských 
zahraničních firmách, které jsou schopny si dřevo samy vytěžit.“ 
 
Kritici tendru zejména tvrdí, že na zakázku dosáhne jen několik velkých firem. Malé pily prý budou 
mít problém se získáním dřeva. Tendr podrobily kritice Společenstvo dřevozpracujících podniků ČR  
a Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství. Asociace kritizuje podmínky tendru jako jsou 
vysoké bankovní záruky či tzv. užší řízení, kdy do druhého kola postoupí jen sedmnejvětších firem. 
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství žádá zastavení obřího tendru státního podniku 
Lesy České republiky na prodej dřeva a lesní práce v hodnotě 15 miliard korun a žádá přepracování 
zadávacích podmínek. 
 

V Olomouckém kraji vznikne mapa alejí 
 
Olomoucký kraj získá jako první v republice mapu stromořadí podél silnic. Na jejím vzniku 
spolupracují studenti a pedagogové katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v 
Olomouci se sdružením Arnika. Souhrnný přehled alejí dosud neexistuje v žádném z regionů ČR. 
Metodika a samotný výzkum proto poslouží jako pilotní projekt i pro další kraje. Podle Arniky je 
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mapování prvním krokem k záchraně a obnově alejí v české krajině. „Pokud ani nevíme, kolik alejí 
máme a kolik v nich roste stromů, je obtížné je chránit a plánovat péči o ně,“ říká mluvčí Arniky Zora 
Kasiková. Naráží tak na nedávné zjištění, že v uplynulých pěti letech vykáceli správci silnic 53 tisíc 
stromů v alejích, ale vysázeli jen 28 tisíc. Aleje z krajiny dlouhodobě ubývají, což je podle Arniky  
 
 

přímým důsledkem chybějícího mapování i 
celkové koncepce. Tento trend bohužel potvrzují i 
údaje od Správy silnic Olomouckého kraje. V 
letech 2003 až 2009 zde bylo vykáceno 3930 
stromů, znovu vysázena ale byla přitom pouze 
necelá polovina z tohoto počtu. Na projektu se 
podílí 30 studentů katedry geografie v rámci 
předmětu Mapování krajiny a na dané téma jsou 
řešeny 2 bakalářské práce. V první fázi získávali 
informace o existenci alejí například z leteckých 
map, ale i díky historickým pramenů. Ve druhé 
etapě se doplňují údaje o významu stromořadí 
pro obec či region, tedy zda jsou například 

chráněné, nacházejí se v nich památné stromy a podobně. „Na jaře přistoupíme ke třetí etapě, která 
bude spočívat v terénní práci. Studenti pojedou na konkrétní místa, pořídí fotodokumentaci alejí, 
zjistí zdravotní stav stromů a další věci,“ uvedl Aleš Létal z katedry geografie Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého. Zatím je na seznamu zhruba 130 stromořadí, z toho jich asi 25 požívá určité 
ochrany. „mapy z 19. století dokládají, že v té době stromy lemovaly prakticky každou cestu. V 
porovnání s tím je ústup alejí v současné době patrný,“ doplnil Létal.  
 
Projekt je podle něj ukázkou možné a výhodné spolupráce vysokých škol s veřejným sektorem. 
Postup a shromažďované informací přírodovědci konzultují s dotčenými institucemi nebo uživateli 
například z oblasti státní správy a samosprávy. Součástí projektu je jak využití dostupných mapových 
podkladů a internetových zdrojů, tak místní šetření a kontakt s orgány samosprávy a státní správy, 
historiky, kronikáři či starousedlíky. „Výsledkem by měl být ucelený přehled významných alejí  
v Olomouckém kraji, který bude obsahovat všechny dostupné informace o tomto fenoménu, který je 
neodmyslitelnou  součástí naší krajiny,“ doplnil Aleš Létal. Výstupem projektu bude geografická 
databáze i veřejnosti přístupná internetová aplikace. Výsledná mapa by měla být hotova v květnu 
tohoto roku. Mapu poté Arnika nabídne krajskému úřadu Olomouckého kraje k dalšímu využití. 
„Chceme přispět k tomu, aby se ochrana stromořadí stala samozřejmou součástí péče o krajinu. 
Význam stromořadí potvrzuje i zájem veřejnosti o jejich ochranu a masový nesouhlas s jejich 
kácením.  
 

Na mapování navážeme návrhem dalších opatření 
pro udržení alejí v krajině, na němž budeme úzce 
spolupracovat s krajským úřadem, Agenturou 
ochrany přírody a krajiny, Českou inspekcí 
životního prostředí a krajskou správou údržby 
silnic. Následně plánujeme také oslovit další 
krajské úřady s nabídkou využití vyvinuté 
metodiky a dalších výsledků našeho projektu,“ 
doplňuje Martin Skalský, vedoucí kampaně 
Zachraňme stromy. Prostředky na unikátní 

projekt získala Arnika z tzv. Norských fondů. Arnika od loňského roku nabízí pro veřejnost 
z Olomouckého kraje také odborné poradenství týkající se ochrany zeleně. V rámci kampaně 
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Zachraňme stromy iniciovala stejnojmennou petici, kterou dosud podpořilo více než 26 000 lidí. 
Součástí kampaně je také publikační činnost, pořádání výstav a seminářů, aktivity zaměřené na 
novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny nebo také soutěžní kvíz. Petice „Zachraňme stromy – 
za lepší paragrafy na ochranu zeleně“ zahrnuje 5 základních požadavků na legislativní ochranu  
 
stromů a zeleně obecně: nezávislé odborné posuzování hodnoty stromů před kácením, objektivní 
rozhodování o kácení, ochranu stromořadí v krajině, větší zapojení veřejnosti do rozhodování a 
striktní nařizování náhradní výsadby za vykácené stromy. Petici Arnika představila v říjnu roku 2008 v 
Jihlavě a dosud ji podpořilo více než 26 000 občanů včetně mnoha významných osobností. V loňském 
roce Parlament ČR přijal novelu zákona na ochranu přírody a krajiny, která zrušila výjimku pro 
správce silnic, kteří dříve mohli kácet stromy podél silnic bez standardního povolení (pouze na tzv. 
oznámení). Nový zákon platí od 1. prosince 2009. 
 

Obce ve Zlínském kraji snadněji získají evropské dotace – bez předfinancování 
 

Vesnice a města už nebudou muset dopředu platit 
dotované projekty, a pak teprve čekat na peníze z EU. 
Snadnější a levnější cestu k dotacím Evropské unie 
budou mít obce a města ve Zlínském kraji. Zatím musejí 
nejdřív náklady na dotované projekty zaplatit samy a pak 
teprve dostanou peníze z evropských fondů. A protože si 

kvůli tomu musejí často brát půjčky, ušetří nemalé částky na úrocích. Nový systém pomůže hlavně 
malým obcím. Postup by se měl radikálně změnit v květnu a bude se týkat jen dotací z Regionálního 
operačního programu Střední Morava, ze kterého ale putují do Zlínského kraje stamiliony korun 
například na opravy silnic. Výsledkem několikaměsíční práce je systém, prostřednictvím kterého 
nebude muset příjemce evropské dotace zajišťovat předfinancování projektu z vlastních finančních 
zdrojů. Dostane příležitost zřídit si bezplatně u vybrané banky účet, na který pošle pouze svůj 
finanční podíl spoluúčasti na realizaci projektu. Když například obec uspěje se žádostí o dotaci na 
opravy chodníků, které budou stát celkem jeden milion korun, může dostat z evropských fondů osm 
set tisíc, od státu a kraje dalších sto tisíc a zbývajících sto tisíc doplatí ze svého. Dosavadní praxe je 
ale zatím taková, že ještě předtím, než dotaci dostane, musí dát stavební firmě celý milion ze svého. 
Tento systém komplikoval řadě měst a obcí situaci a na uskutečnění projektu si často musely 
sjednávat bankovní úvěry. Někdy se podle zkušeností některých starostů čeká na evropské dotace  
i dva roky a v době krize, kdy banky mnohdy nechtějí půjčovat peníze, se zvláště menší vesnice 
dostávají do obtížné situace. Nemají dostatek peněz na předfinancování dotovaných projektů,  
a musejí tak utratit přinejmenším desítky tisíc za sjednání úvěrů a následné úroky. Od května by 
nově obec, nemusela shánět celý milion, ale bance by dala pouze svůj podíl. Nový systém tak 
pomůže podle odborníků řadě obcí a měst. 

Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů ČR 

MMR vyhlásilo program na podporu hospodářsky 
slabých regionů. Mezi ně patří okres Přerov i okres 
Kroměříž. Žadateli mohou být pouze obce. Horní limit 
dotace je 5 milionů Kč (tj. 60% dotace). Uzávěrka 
programu je 20. dubna 2010. 
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Budou podporovány akce zaměřené na investice pro rozvoj cestovního ruchu: 
� vybudování nebo rekonstrukci cyklostezek v rámci sportovně - rekreačních aktivit, 
� rekonstrukci nebo vybudování parkovišť nebo odpočívadel pro cykloturistiku, 
� rekonstrukci nebo vybudování ubytovacích zařízení sloužících pro rozvoj cestovního ruchu, 
� rekonstrukci nebo vybudování sportovních areálů, víceúčelových hřišť pro míčové sporty, 

tenisových hřišť, hřišť pro ostatní sporty významné pro rozvoj cestovního ruchu, včetně 
obslužných zařízení, 

� rekonstrukci nebo vybudování parkovišť nebo obslužných zařízení u sportovních nebo 
rekreačních zařízení, 

� rekonstrukci nebo vybudování infrastruktury pro rekreační nebo sportovní plavbu (vodácké 
kempy, tábořiště, přístaviště), 

� rekonstrukci nebo vybudování bazénů, koupališť včetně parkovišť nebo obslužných zařízení, 
� rekonstrukci nebo vybudování lyžařských vleků nebo lanovek, včetně obslužných zařízení, 
� výstavbu nebo rekonstrukci turistického orientačního značení, zřizování informačních turistických 

center, vybavení a rozvoj informačního systému turistických cílů, 
� výstavbu nebo rekonstrukci kulturních, společenských nebo technických zařízení významných pro 

rozvoj cestovního ruchu včetně parkovišť, 
� rekonstrukci nebo vybudování parkovišť pro potřeby návštěvníků památkových rezervací a zón, 
� rekonstrukci památkově chráněných objektů v majetku města/obce. 

Cílem programu je rozvoj infrastruktury podporující podnikání, snížení nezaměstnanosti, rozvoj v 
oblasti cestovního ruchu v oblastech se soustředěnou podporou státu. Rozhodnutím ministra č. 
41/2010 ze dne 4. března 2010 byly schváleny Zásady programu Podpora rozvoje hospodářsky 
slabých a strukturálně postižených regionů pro poskytování dotací v roce 2010 a výzva k předkládání 
žádostí o dotaci.  

Více informací na: http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-regionalniho-
rozvoje-v-roce-2010/Podpora-rozvoje-hospodarsky-slabych-a-strukturalne 
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