POV 7 - Integrovaný projekt údržby obnovy zeleně v obcích mikroregionu Radnicko

OSNOVA PROJEKTU
(PRO DOTAČNÍ TITUL 7 PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2003)
1. Název projektu
Integrovaný projekt údržby obnovy zeleně v obcích mikroregionu Radnicko

2. Lokalizace projektu
Název:
2.1. mikroregionu
seznam obcí

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

obce
okresu
kraje
regionu NUTS II

Radnicko
Bezděkov, Břasy, Březina, Bujesily, Čilá, Hlohovice,
Hradiště, Chlum, Chomle, Kamenec, Kladruby, Lhotka
u Radnic, Liblín, Mlečice, Němčovice, Podmokly,
Přívětice, Radnice, Skomelno, Sebečice, Terešov,
Újezd u Sv. Kříže, Vejvanov, Všenice, Zvíkovec
Rokycany
Plzeňský
Jihozápad
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3. Předkladatel projektu (žadatel)
3.1. Identifikace předkladatele projektu
Název předkladatele projektu
Adresa předkladatele
Právní statut
IČO

Mikroregion Radnicko
Nám. K. Šternberka 363
dobrovolné sdružení obcí / práv. osoba
69973288

3.2. Přehled všech partnerů projektu
• Mikroregion Radnicko – nositel projektu
• BRM s.r.o Plzeň – realizace projektu
• RRA Plzeňského kraje – zpracovatel projektu
3.3. Manažer projektu
• RNDr. Josef Pašek – předseda mikroregionu Radnicko
4. Cíle projektu
4.1. Celkový cíl
• Globálním cílem je zajistit dlouhodobou obyvatelnost venkovského území
mikroregionu a jeho další rozvoj. Projekt by měl přispět k vyšší atraktivitě a rozvoji
mikroregionu Radnicko posílením vnitřního rozvojového potenciálu v oblasti
celkového zlepšení vzhledu obcí a krajiny a příznivého dopadu na přírodní a
životní prostředí.
• Projekt je v souladu se Strategií rozvoje mikroregionu Radnicko - strategický cíl –
Efektivní využívání potenciálu cestovního ruchu, a s Programem rozvoje
Plzeňského kraje s problémovým okruhem Venkov, opatření 4.1. Obnova a
rozvoj venkovských sídel.
4.2. Specifické cíle projektu (účel projektu)
• Provést inventarizaci zeleně
• Zlepšit a obnovit zeleň v obcích i mimo ně.
• Využít potenciálu pracovních sil v mimosezónním období při rekonstrukci, obnově
a výsadbě místní zeleně (posílení zaměstnanosti)
• Zlepšení stavu a vzhledu krajiny – úprava stávajících porostů v intravilánech obcí
a vysazování porostů v extravilánu (kolem cest, kapliček a božích muk).
• Zapojení neziskových organizací (ochránci přírody, myslivci, SDH) a místních
škol při údržbě a vysazování porostů
• Popularizovat formou letáku
5. Popis projektu
5.1. Výchozí situace a zdůvodnění projektu
Mikroregion Radnicko sdružuje 25 obcí severní části okresu Rokycany. Byl založen
zakladatelskou smlouvou ze 17.8.1999.
Projekt navazuje částečně na výše posledně uvedený projekt realizovaný za podpory
POV v r. 2001, který propaguje mikroregion také z pohledu cestovního ruchu,
ubytovacích kapacit, přírodních a historických zajímavostí.
Mikroregion Radnicko v návaznosti na poskytnutou podporu v rámci POV 1999 jako
svůj úvodní projekt zajistil zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Radnicko.
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V návaznosti na zpracování tohoto dokumentu na jehož přípravě se společně se
zástupci sdružených obcí podílela Regionální rozvojová agentura Západní Čechy,
o.p.s. byla definována potřeba dalšího rozpracování strategického dokumentu do
úrovně generelů a technické projektové přípravy pro kterou zpracovaná Strategie
rozvoje mikroregionu Radnicko představuje jistou formu zadání.
Zeleň v obcích mikroregionu je přestárlá, ve špatném zdravotním stavu,
způsobeném často neodbornými zásahy a nepravidelnou údržbou. Část historické
výsadby, zejména návsí trpí nemocemi (kaštany – klíněnka jírovcová). Proto je nutná
zdravotní údržba, nová výsadba - obměna stromů a keřů původními dřevinami, dále
chemické ošetření kaštanů. V jednotlivých obcích budou na základě zdravotního
posouzení stavu dřevin navržena opatření (průklest, skácení, výsadba). Obce se
budou podílet především pomocnými pracemi, převážná část nákladů bude
směřovat do nákupu vzrostlých zapěstovaných dřevin a jejich prvotní ochrany
(zavětrování).
V roce 2002 proběhne posouzení zdravotního stavu zeleně spolu s návrhy na
kácení. Budou připraveny žádosti ve smyslu zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody
a krajiny (v platném znění) tak, aby bylo možné provádět zásahy do zeleně
v mimovegetačním období (obvykle do 31.3.). Od února 2003 začnou obce
realizovat průklest zeleně a kácení. Bude připraven sortiment zeleně k nové
výsadbě, která bude realizována postupně s dvěma vrcholy sázení (jaro, podzim).
Ukončení celé akce bude do listopadu 2003.
Výsadba stromů realizována listnatými stromky do výše min. 150 cm ve druhovém
složení lípa srdčitá, javor klen, javor mleč, jasan ztepilý, třešeň ptačí, dub letní, dub
zimní, jeřáb obecný, habr obecný.
K významným orientačním bodům v krajině (křížky, kapličky) budou vysazovány
zapěstované soliterní stromy o výšce 2.5 až 3 m (lípy a javory). Výsadbu zeleně je
možné realizovat s ohledem na vlastnické vztahy, charakter terénu a vzhled krajiny.
Keřové patro, které je možné navrhnout v některých částech obcí, bude vysázeno
z hlohu jednoblizného, růže šípkové, trnky obecné, brslenu evropského, kaliny
obecné či lísky obecné.
Návrh rozpočtu vychází z konkrétních požadavků jednotlivých obcí. Skutečné
potřeby jednotlivých obcí budou upřesněny po provedené evidenci. Celkový rozpočet
projektu představuje 300 tis. Kč, předpokládaná podpora v rámci Programu obnovy
venkova představuje 210 tis. Kč.
Obce se dohodly a zavázaly na Shromáždění zástupců obcí mikroregionu dne
17.4.2002 na společném podání tohoto projektu.
5.2. Obsah projektu
• Inventarizace zeleně
• Úprava stávajících porostů
• Vysazování nových porostů
• Zpracování prezentačního materiálu
5.3. Výsledky projektu
• Zinventarizovaný stav zeleně v území mikroregionu Radnicko
• Upravená zeleň v intravilánech obcí
• Nově vysázená zeleň v extravilánech obcí
• Vydaný prezentační materiál
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5.4. Dopady projektu
• Posílení vnitřního potenciálu mikroregionu Radnicko pro rozvoj území
• Zvýšení ekologické stability území
• Zvýšení návštěvnosti území.
• Zlepšení stavu a vzhledu krajiny – úprava stávajících porostů v intravilánech obcí
a vysazování porostů v extravilánu (kolem cest, kapliček a božích muk).
• Umožnění sezónního zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací
v jednotlivých obcích.
• Zlepšení podmínek pro ekonomický a sociální rozvoj mikroregionu
5.5. Udržitelnost
• Výkonná rada mikroregionu bude i po realizaci projektu prostřednictvím starostů
jednotlivých obcí sledovat stav zeleně v obcích
• Členské obce mikroregionu budou v dalších letech investovat finanční prostředky
do údržby zeleně
• Zástupci mikroregionu budou spolupracovat s místními spolky zahrádkářů,
myslivců a s dalšími zájmovými skupinami
5.6. Související aktivity
Přímo navazující aktivity
o Stálá péče o obnovenou a vysázenou zeleň
o Zatravnění vybraných prostranství
o Propagace mikroregionu Radnicko na www stránkách
Další související aktivity
o Obnova a údržba turistických stezek na území mikroregionu Radnicko
6. Časový harmonogram projektu
Etapy/fáze projektu *)

I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV
02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05

1.posouzení zdravotního
stavu
zeleně
spolu
s návrhy na kácení a
výsadbu,
projekt
detailních
úprav,
zpracování
časového
harmonogramu

projednání projektu
s orgány státní správy,
technické práce: průřez,
kácení

2.

3. realizace projektu
4. vyhodnocení projektu,
prezentace
∗) Uveďte, prosím, jednotlivé aktivity projektu v roce 2003 (povinné) i s případným výhledem do dalších let (nepovinné)
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7. Rozpočet projektu
Přehled o celkovém rozpočtu projektu a jednotlivých zdrojích financování (požadované
dotace nemohou být vyšší než bylo uvedeno na formuláři žádosti, oproti žádosti může
však být rozpočet zpřesněn a zpracován podrobněji)
druhy výdajů
podle rozpočtové skladby obcí*)
položka věcná charakteristika
výdaje

5139

Nákup materiálu j.n.

náklady projektu celkem

celkem
projekt
v Kč

celkem

z celku
podíl obcí v Kč
z toho
výdaje
podíl
obce, která ostatních
je
obcí,
nositelem
účastnících
projektu **) se na
projektu

přijaté
účelové
finanční
dary ***)

Ostatn
í
***)

dotace z
Program
u
obnovy
venkova
v Kč

300000

90000

0

90000

0

0

210000

300000

90000

0

90000

0

0

210000

*) Opatření MF č.j. 111/74200/1997 ze dne 15. října 1997 o rozpočtové skladbě vč. jeho doplňků
**) Pokud projekt předkládá svazek obcí, sloupec se nevyplní a všechny náklady svazku obcí i jednotlivých obcí se zahrnou se
všechny údaje do sloupce „podíl ostatních obcí, účastnících se projektu“.
***) Doporučujeme rozvést, povinné u projektů, které budou zpracovány v duchu programu LEADER+ a budou se ucházet o podporu
vyšší než 350 tis. Kč

8. Rovné příležitosti
Vzhledem k celkové výši rozpočtu projektu nebude na základě zákona č. 1999/1994
Sb. O zadávání veřejných zakázek provedeno výběrové řízení v souladu s platnou
legislativou. Při realizaci projektu nebudou znevýhodněny problémové skupiny
obyvatelstva. Pro muže a ženy zůstává zachovaná rovnocenná možnost uplatnění
v rámci projektu i mimo něj.
9. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí
Charakter projektu nevyžaduje zpracování posouzení vlivu projektu na životní
prostředí.
10. Ekonomické a finanční vyhodnocení projektu
Celkový rozpočet projektu je 300 tis. Kč. Realizace projektu je plánována ve většině
katastrálních území členských obcí mikroregionu Radnicko. V zhledem k poměrně
nízkým realizačním nákladům a k očekávaným přínosům které budou spočívat
zejména ve zvýšení návštěvnosti celé oblasti a ve zlepšení kvality životního
prostředí, se dá předpokládat, že předkládaný záměr je ekonomicky a finančně
udržitelný.
11. Předpoklady a možná rizika realizace projektu
Předpokladem realizace projektu je účinná spolupráce mezi obcemi, vlastníky
pozemků, referátem životního prostředí Okresního úřadu Rokycany a zájmovými
organizacemi.
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Možná rizika projektu jsou:
• jeho realizace v nedostatečném rozsahu
• použité nekvalitní sazenice
• nedostatek finančních prostředků na dofinancování projektu a jeho další
pokračování
12. Připravenost projektu k realizaci
• Byl zpracován projektový záměr
• Je navázána spolupráce s místními zájmovými organizacemi
• V rozpočtovém výhledu je zahnuta částka na dofinancování
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