Projekt
„Omezení výskytu invazních rostlin v
Karlovarském kraji“
Ač 13142856
2013 - 2015
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Program jednání
1. Krátká informace o průběhu projektu v roce 2014 a o
činnostech souvisejících s realizací prací v roce 2015
2. Kontrola splnění povinností dodavatelů
3. IS Heracleum – doplněné funkce a aktualizace
4. Seznámení s připomínkami dotčených orgánů a se závěry
Odborné konzultační skupiny projektu ze dne 18.3. 2015
5. Závazná opatření k průběhu projektu v r. 2015 pro
dodavatele a TDI
6. Diskuse
7. Závěr
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1.a) Informace o průběhu projektu - 2014
• Vydání RoPD a uzavření Smlouvy o dotaci se SFŽP - ZKK 16.10.2014
• Konference 1. – 2. 10. 2014
• 1. Žádost o platbu

Způsobilé výdaje žádosti

49 377 837,97

100%

Dotace SFŽP

2 468 891,89

5%

Dotace ERDF

41 971 162,26

85%

Celkem dotace

44 440 054,15

90%

Spoluúčast kraje

4 937 783,82

10 %
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1.b) Informace o průběhu projektu - 2014
• Kontrola provedení prací – korekce dodavatelům 4,75 %
2 023 937,45 Kč bez DPH ( 2 448 964,31 Kč )
Dodavatel
Údržba silnic KV kraje a.s.
rozdíl
V. Drofa
rozdíl
M. Maršalík
rozdíl
Prostor a.s.
rozdíl
Správa a údržba krajiny s.r.o.
rozdíl
KHL Eko a.s.
rozdíl
Celkem rozdíly
Celkem realizace bez DPH
Celkem realizace vč. DPH

Rok 2013 – 2014
bez DPH
7 208 990,66 Kč
105 224,82 Kč
3 065 467,82 Kč
0 Kč
2 331 943,94 Kč
0 Kč
14 966 340,22 Kč
1 696 172,68 Kč
3 758 159,67 Kč
165 620,83 Kč
9 226 175,49 Kč
56 919,12 Kč
2 023 937,45 Kč
40 557 077,80 Kč
49 074 064,14 Kč

Rozdíl v %

plnění dle smlouvy
rok 2015 bez DPH
2 342 305,04 Kč

1,44%
1 088 725,37 Kč

0%
895 359,93 Kč
0%
6 916 773,32 Kč
10,18%
1 738 853,25 Kč
4,22%

3 738 103,66 Kč
0,62%
4,75%
16 720 120,57 Kč
20 231 345,89 Kč
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Jarní fotogalerie – 20.3. 2015
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1.c) Plánované aktivity projektu 2015
2.1.1.Likvidace B, K, N dle metodik do 30.9. 2015 (15.10.)*
Předpokládáný příjem závěrečných faktur - max do 20.10. 2015

2.1.2. Kontroly prací - TDI - do 15.10. 2015 (31.10.)*
2.1.3. Biologický a chemický monitoring do 30.9.2015
2.1.4. Studie účinnosti zásahů – do 31.10. 2015 (16.11.)*
2.1.5. Video – metodiky likvidace, průběh projektu do 15.10.
2.1.6. Sborníky – do 15.10. 2015:
(1. Metodiky likvidace IR a 2. Invazní rostliny a státní správa)
2.1.7. Závěrečná konference projektu – 15.11. 2015 ( 15.12.)*
Konec projektu 15.12.2015
* Dle smlouvy
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2. Kontrola splnění povinností
dodavatelů
2.1. Podklady pro profil zadavatele
2.2. Povinnosti dané smlouvou o dílo:
2.2.1. Stavební deníky
2.2.2. Hlášení o použití přípravků
2.2.3. Odborně způsobilé osoby – seznam, změny
2.2.4. Změny subdodavatelů, statutárních zástupců, majitelů
2.2.5. Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných
2.2.6. Změny účtů, náležitosti faktur a soupisů prací

2.3. Dodržování metodik a termínů dle smlouvy
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3. Informační systém Heracleum
3.1. Aktualizace IS:
3.1.1. vlastníků pozemků
3.1.2. registru LPIS
3.1.2. nové lokality = vícepráce
3.2. Doplněné/vylepšené funkce IS:
3.2.1. poznámky u osob i parcel
3.2.2. datum a historie kontrol
3.3.3. výsledky kontrol
3.3.4. fotodokumentace nedostatků
8

4. Připomínky a okruhy problémů 2014
4.1. Termíny
4.2. Kvalita likvidace rostlin
4.3. Předávání prací a kontroly
4.4. Nedodržování předpisů a působení škod
4.5. Komunikace a koordinace
4.6. Administrativa a fakturace
4.7. Neproplácené práce a sankce
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4.1. Termíny
1. Předávání prací - dle smlouvy (příloha č.3 Harmonogram)
- 3 x ročně - 30.6., 31.8. a 30.9. + k 15.10. „pozastávky“
- dodavatel nahlásí plán prací, časovou náročnost 1 zásahu u N,
specifikuje volbu termínu u K – chemicky ( do 30.4.)

2. Kontroly TDI – od 30.6., 31.8., 30.9. automaticky, 100 % ha
- lze zahájit dříve na výzvu dodavatele (jen max o 15 dní dříve)
- TDI sdělí časovou náročnost 1 vlny kontrol (do 30.4.)

3. Vystavení faktur s PP – max 20.7., 20.9. a 20.10. 2015
- po předchozí formální kontrole APDM (FM - Bc. Cestrová)

4. Provádění prací - podle metodiky ve smlouvě – viz dále
- výjimky – žádost na APDM do 30.4. (PM – RNDr. Pocová)
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4.2. Kvalita likvidace rostlin
1. Vyjasnění metodik k určeným termínům:
- k 30.6.: B - 1. seč nebo 1. postřik, K – min 2 seče, jarní postřik
- k 31.8.: B – min 2.seč nebo 2. postřik, K – nové 2 seče; postřiky
dle schváleného harmonogramu, N – min 3 vlny u mech. likvidace
- k 30.9.: B – další seč nebo postřik, K – nové 2 seče nebo postřik
dle schváleného harmonogramu, N – min 2 vlna u mech.
likvidace, chemie max do 15.9.

2. Vyjasnění stavu lokalit k určeným termínům:
- k 30.6.: B – nekvete, zjevný chemický zásah (před kvetením !), seč
nízko u země, K - jarní postřik, seče nízko u země, N - nekvete
- k 31.8.: B – nekvete, neplodí K - zjevná likvidace mech. a chem.,
N – cyklicky likvidována, nekvete, neplodí, nezakořenila
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4.2. Kvalita likvidace rostlin
- k 30.9.:
B – pod 50 cm, nekvete, neplodí, zjevný chemický zásah
K – pod 40 cm, postřik zjevný
N – pod 20 cm, nekvete, neplodí, nezakořenila
- k 15.10.: - jen odstraněny „nedodělky“ (do 10%), stav dtto 30.9.

3. Řešení výjimek z určené metodiky
- dle zákonů a předpisů – použití chemie - žádost AOPK, ČILZ
- dle příloh smlouvy – termín, metodika – žádost APDM (do 30.4.)
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4.2. Kvalita likvidace rostlin
4. metodiky
- B, K : nelze žádat o změnu chemické metody na mechanickou bez
řádného důvodu nebo po termínu
(přání vlastníka, změna zákonů, změna stupně ochrany, vstup do
ekozemědělství apod.)
- N : způsob likvidace je jen orientační, stav lokalit je závazný !
- Porušení/neporušení metodiky je posuzováno vzhledem k
dosažení cílů projektu, ne vzhledem k dodržování předpisů a
zákonů; porušení zákonů je řešeno kompetentními orgány
- Metodiky se z hlediska kontroly rozdělují pouze na mechanické a
chemické
- jakákoli uvažovaná změna nebo úprava metodiky je realizována
až po jejím písemném schválení odpovědnou osobou (i emailem)
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4.3. Předávání prací a kontroly
1.
2.
3.
4.
-

Vždy se předává 100% lokalit, bez písemné výzvy
Kontroly zadavatele – APDM, Krajský úřad
Komunikace s dodavateli a TDI - on line - IS Heracleum
Záznamy o kontrole - dle ID lokality, filtry
datumy všech kontrol (vč. roku 2014) a příp. i fotky (2015)
Výsledek kontroly:
OK (100% odpovídá metodice a termínu)
nedodělky (do 10% lokality), lze k 30.6, 31.8. převzít + fa
výhrady 1 a 2 (nad 10%) – nelze převzít, ev. nový PP
nelikvidováno - nepřevzato, méněpráce + sankce
metodika – nebyla dodržena metodika (B, K), nepřevzato
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4.4. Nedodržování předpisů, působení škod
1. Porušování zákona o ochraně ovzduší – pálení 2013
2. Porušování zákona o odpadech :
- nedovolené ukládání okolíků – ORP Sokolov
- otázka hromad netýkavky – MM KV, v řešení s KÚ KVK
3. Porušení pravidel pro použití chemických přípravků:
- poškození včelstev + nekomunikace s obcemi a včelaři
- poškození necílových rostlin - soukromé zahrady, veřejná
zeleň, náhradní výsadby u toků, volná příroda
- ochranná pásma vodních zdrojů a léčivých pramenů
- dodržování podmínek registrace – zejména u toků
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4.5. Komunikace a koordinace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doplnění funkcí IS Heracleum – kontrola, formuláře
Aktualizace dat v IS Heracleum – LPIS, KN, nové lokality,…
Komunikace APDM s dodavateli a TDI – písemně, IS, porady
Zahájení prací – aktualizovaný leták obcím (do 30.4.), TZ
Aktualizace kontaktů techniků dodavatelů vč. subdodavatelů
Koordinace odběrů vzorků vody a půdy s dodavateli
Kontakty dodavatelů s OÚ, MÚ – informace o včelách apod.
Plnění povinností ze smlouvy vůči Povodí Ohře, SUAS, LČR,
SŽDC,…)
9. Odborná konzultační skupina

16

4.6. Administrativa a fakturace
-

Stavební deníky – kontroly na místě
Hlášení o použití přípravků – SRS, Povodí Ohře, LČR
Odborně způsobilé osoby – seznam pro 2015, kontroly !
Změny subdodavatelů, účtů, statutárních zástupců, majitelů
Závazné vzory soupisů prací k fakturaci ( 4 desetinná místa)
Vzory předávacích protokolů TDI + termíny dodání na APDM
Fakturace podle Harmonogramu, výjimky jen objektivní
Fakturace B a K: k 30.6. max 50% JC, k 31.8. max 40 % JC, k
30.9. 10 % JC; vždy z max 90% ha, k 15.10. fa - pozastávka
N – k 30 .6. nefakturována, k 31.8. 90 % JC, k 30.9. 10% JC
- Kontrolní zprávy APDM ke každé faktuře vč. traslogu
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4.7. Neproplácené práce a sankce
předávací protokol

kontrolov převzato
áno v ha
ha

Bolševník

200

200,00

fakturace

fa "pozastávka"

nepřevza k fakturaci
k 30.9. 10%
to ha
ha (max
JC v Kč za rok k 30.6. 50% JC k 31.8. 40% JC
JC
(2x)
90%)

0,00

180,00

celkem

10 000,00
2 000 000,00

5 000,00

4 000,00

1 000,00

900 000,00

720 000,00

180 000,00

5 000,00

4 000,00

1 000,00

10 % ha za 100 %
JC

200 000,00

Křídlatka

200

200

0

180

10 000,00

mechanicky

100

100

0

90

900 000,00

450 000,00

360 000,00

90 000,00

100 000,00

chemie jaro

50

50

0

45

450 000,00

225 000,00

180 000,00

45 000,00

50 000,00

chemie
podzim

50

50

0

45

450 000,00

225 000,00

180 000,00

45 000,00

50 000,00

celkem

200

200

180

2 000 000,00

Netýkavka

200

200

0

180

10 000,00

0

9000

celkem

200

200

0

180

2 000 000,00

0

1 620 000,00

0

90 % JC

900 000,00

720 000,00

180 000,00

200 000,00

1000
180 000,00

200 000,00

10%

18

4. Úkoly z jednání Odborné konzultační
skupiny dne 18.3. 2015
Zapracování požadavků členů odborné skupiny do závazných metodik pro rok 2015 (náhradní
výsadby, včely, hlášení před odběry vzorků, omezení působených škod, termíny a kvality
likvidace ….)

Pocová

25.3.2015

Dotaz, zda je vytrhaná netýkavka odpadem dle zákona o odpadech – podání dotazu na ožp a
zem. KÚ KV Kraje

Pocová

1.4.2015

Koordinační porada s dodavateli a TDI - seznámit závazně s podmínkami provádění prací a
jejich kontrol v roce 2015

Projektový tým
APDM

25.3.2015 od 14
hod

Aktualizace kontaktů, zajištění tisku a distribuce letáků o zahájení prací všem obcím v kraji

Růžička, Bedlík

30.4.2015

Zajištění prezentace projektu na nejbližším setkání starostů s vedením kraje (předpoklad
červen 2015)

Uhříček

dle termínu
jednání vedení
kraje s obcemi
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5. Závazná opatření k průběhu projektu
Přijatá opatření 2014
• Zvýšen počet kontrol v terénu, zápis do IS Heracleum +
dokládání protokolů o kontrolách ke schváleným
fakturám vč. výpisu lokalit a traslogu
• Poskytování součinnosti při kontrolách dalších orgánů
• Pracovní porady s dodavateli - harmonogram,nedostatky
• Porady s TDI - koordinace kontrol, dílčí zprávy TDI, PP
• Kopie zápisů ze stavebních deníků (k 30.6., 30.8.)
• Podávání zpráv vedení kraje – 1 x měsíčně písemně
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Zápis trasy z kontroly APDM - traslog
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5. Závazná opatření– úkoly a termíny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Odborně způsobilé osoby „agronom“ – do 30.4. 2015
Odborně způsobilé osoby „traktorista“ – do zahájení prací
Seznam a kontakty na techniky – do 30.4.2015 na APDM
Hlášení o umístění včelstev + kontakty– do 30.4.na APDM
Hlášení o zahájení prací – POH s.p., LČR s.p., SU a.s., SŽDC, AOPK,
obce, individuální požadavky vlastníků, TDI a APDM
Případné žádosti o změnu/modifikaci metodiky u bolševníku
nebo křídlatky – do 30.4. 2015 na APDM
Žádosti o výjimku AOPK – musí být vydána před zahájením prací!
Harmonogram a volba jarního / podzimního postřiku křídlatky –
do 30.4. 2015 ke schválení APDM
Harmonogram likvidace netýkavky – do 30.4. 2015 APDM
Hlášení postřiků na monitorovaných lokalitách – 3 dny předem
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Monitorované lokality - Aquatest
likvidá
tor

chem.
prostř
edek

chemi
cká
likvida
ce

rostlin
a

úsek/
část

část

ID

I

20265

I/3

B

postřik

GLEAN 75 WG

ÚSSK

II

14565

II/5

B

bod.postř.

ROUNDUP
BIAKTIV

Prostor

III

4056

III/6

B

bod.postř.

ROUNDUP
BIAKTIV

KHL-EKO

IV

12970

IV/8

B

bod.postř.

GARLONE NEW

KHL-EKO

V

4000

V/14

K

bod.postř.

ROUNDUP
BIAKTIV

Prostor

VI

13003

VI/16

B

bod.postř.

GLEAN 75 WG

ÚSKK

VII

15754

VII/25

K

bod.postř.

ROUNDUP
BIAKTIV

SÚK

VIII

13450

VIII/26

K

bod.postř.

ROUNDUP
BIAKTIV

KHL-EKO

IX

31029

IX/27

K

bod.postř.

ROUNDUP
BIAKTIV

KHL-EKO

X

31738

X/29

B

nátěr

GARLONE NEW

Prostor
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Monitorované lokality - Aquatest
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5. Závazná opatření k průběhu projektu v
r. 2015 pro dodavatele
1. SMLUVNÍ POKUTY
1.1.

Nedodrží-li zhotovitel sjednaný termín provedení a předání prací v příslušných objemech, lhůtách a
kvalitě dle technické specifikace z důvodů ležících na jeho straně a způsobí tím propadnutí nebo
krácení přislíbené dotace, činí smluvní pokuta 0,2 % z celkové hodnoty zakázky v daném
kalendářním roce za každou vadu a den prodlení.

1.2.

Za prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad uvedených v předávacím protokolu činí smluvní
pokuta 0,1% celkové hodnoty zakázky v daném kalendářním roce za každou vadu a den prodlení.

1.3.

Za nedodržení % počtu pracovníků z řad dlouhodobě nezaměstnaných činí smluvní pokuta 0,05 %
celkové hodnoty zakázky v daném kalendářním roce za každé zjištěné porušení a den prodlení.

1.4.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel
právo z částky dle článku 3. uhradit jejich odstranění jiným subjektem a o vyplacenou částku snížit
celkovou cenu díla. Tím není dotčeno právo objednatele na smluvní sankce dle tohoto článku
smlouvy.

1.5.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. Současně musí zhotoviteli vystavit vyúčtování
smluvní pokuty jako účetní doklad.

1.6.

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím související,
které mu vzniknou, v plné výši.

25

5. Závazná opatření pro Technický dozor
investora (TDI) – úkoly a termíny
1. Seznam a kontakty na pracovníky TDI – do 30.4.2015 na APDM
2. Odhad max délky kontrol dle částí – do 30.4. APDM

3. Harmonogram kontrol netýkavky – do 15.6.
4. Dílčí zprávy k 15.5., 15.6., 15.7., 15.8. a 15.9., závěrečná 15.10.

5. Přebírání 100% ploch k 30.6. (kromě N a eko), 31.8. a 30.9.
6. Harmonogram kontrol – koordinace s APDM – 5 dní předem

7. Hlášení nedostatků, stížností – písemně, emailem - ihned
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5. Závazná opatření v r. 2015 pro
Technický dozor investora (TDI)
SMLUVNÍ PODMÍNKY
-

Povinnost hlásit závažné vady – čl. I. 4. a VI. 7 smlouvy

-

Pracovní deník z kontrol – čl. II. 4.

-

Písemné dílčí zprávy – min 4 x ročně – čl. II. 6. - upraveno 2014

-

Vrácení faktury objednatelem (čl. V.6.)

-

Smluvní pokuty – čl. IX

-

Odstoupení od smlouvy – čl. X
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6. Diskuse k odborným tématům
6.1. ochrana včel
6.2. použití chemických přípravků
6.3. nakládání s odpady (netýkavka, křídlatka)

28

6.1. Ochrana včel – opatření 2015
- dle metodiky se postřiky u bolševníku neprovádí v době květu
- Křídlatka kvete až v září, v té době je postřik zpravidla
aplikován, k 30.9. jsou porosty žluté nebo hnědé
- Netýkavka se likviduje průběžně, na začátku kvetení!
- Včelaři budou vždy informováni a budou učiněna vhodná
opatření (denní doba postřiku, dohoda o uzavření úlů apod.)
- Informace o včelařích a rozmístění včelstev mají dle zákona
326/2004 Sb. k dispozici jednotlivé obce
- Dodavatelé předají informace o umístění včelstev APDM k
zanesení do IS Heracleum (do 30.4. 2015)
- Dodržování pravidel pro použití přípravků dle jejich registrace
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6.1. Ochrana včel
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/ostatni/
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Kontakty - včely
Kontakty na Státní veterinární správu
– pohotovost k případnému poškození včelstev v
období od 1. dubna do 30. září:
Karlovarský kraj – 720 995 208
Plzeňský kraj – 720 995 205
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Kontakty – ÚKZUS (SRS)
Kontakty na ÚKZÚZ - OdRLI Plzeň
(pohotovostní službu o víkendu drží vždy jeden pracovník z níže
jmenovaných):
Ing. Zuzana Pšererová, vedoucí ref. Plzeň, 724 051 396
Ing. Jitka Matějů, inspektor KV, 724 051 406
Ing. Markéta Hluchá, inspektor KV, 606 043 488
Ing. Dana Pohanová, vedoucí odd. Plzeň, 725 870 657
Ing. Vladimír Pokorný, inspektor Plzeň, 724 347 756
Ing. Dana Nováková, inspektor Klatovy, 606 043 490
Ing. Eva Čabradová, inspektor Klatovy, 724 051 293
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6.2. Použití chemických přípravků
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
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6.2. Použití chemických přípravků
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
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6.3. Nakládání s odpady
• Otázka, zda je vytrhaná netýkavka odpadem a pokud
ano, jak s ním naložit?
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
a vyhláška MŽP č. 381/ 2001 Sb., která stanoví Katalog odpadů

- v případě pochybnosti rozhoduje krajský úřad
Pokud jde o odpad:

- za dodržování zákonů je dle smlouvy odpovědný dodavatel,
hradí způsobené škody a pokuty, likvidace odpadu není víceprací
- v projektu bude doplněno doporučení vhodného způsobu
likvidace tohoto odpadu
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5. Závěr

Děkujeme za pozornost
Ing. Petr Uhříček
RNDr. Lenka Pocová, Bc. Hana Cestrová,
Ing. Pavel Růžička, Bc. Aleš Bedlík
APDM KK p.o.
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