PŘEHLED
dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m.
Prahy přednesených na 2. zasedání ZHMP
dne 21.12.2006
(Schváleno v Radě HMP dne 9.1.2006)

Termín vyřízení: 20.1.2007

PÍSEMNÉ
Pavel A m b r o ž
k INT. - č. 2/1
k certifikačnímu hodnocení lesního hospodaření HMP, k auditu, který měl proběhnout od 27.29.11.2006.
Předáno k vyřízení radnímu Štěpánkovi.
Bude odpovězeno písemně.
Odpověď:
V Praze dne 5. 1. 2007
Čj. SEŠ – 1/07
Vážený pane zastupiteli,
certifikace lesního majetku hl. m. Prahy není doposud ukončena. Účelem hodnocení –
certifikace - bylo zhodnotit ekologickou, ekonomickou a sociální udržitelnost lesního
hospodaření Hlavního města Prahy, tak jak je definována Forest Stewardship Council (FSC
certifikace).
V termínu 27. - 29.11.2006 proběhl hlavní audit, v polovině prosince bylo hl. m. Praze
předáno předběžné certifikační hodnocení, které bylo po připomínkách zasláno 29.12.2006
zpět auditorskému týmu. Nyní proběhne posouzení certifikačního hodnocení dvěma
nezávislými recenzenty a poté dojde k udělení vlastního certifikátu FSC. Po odevzdání
konečné verze certifikačního hodnocení je možné tento materiál poskytnout všem
zastupitelům hl.m.Prahy. Do té doby můžete nahlédnout do materiálů na odboru ochrany
prostředí MHMP u ved.odd.městských organizací Ing.D.Frantíka, tel: 236 005 804 po
předchozí domluvě.
Pro úplnost je třeba doplnit, že v rámci ČR jsou v současné době držitelem certifikátu
FSC jen tři lesní majetky, protože zejména ekologické standardy FSC jsou velmi vysoké a
tedy obtížně splnitelné a také ekonomicky náročné. Na základě vydané předběžné certifikační
zprávy je možné konstatovat, že žádné zásadní připomínky, bránící vydání certifikátu, nebyly
v lesním hospodaření hl. m. Prahy zjištěny. To je však dáno částečnou úpravou některých
doposud používaných postupů a technologií, která v roce 2006 v rámci přípravy na certifikaci
proběhla.
V letech 1998 - 2006 bylo nově vysázeno cca 45 hektarů nových lesů a v současné
době je ve fázi přípravy dalších cca 60 hektarů. V rámci změn územního plánu je také

požádáno o změnu z orné půdy na les na cca 300 hektarech. V letošním roce lze předpokládat
výsadbu cca 21 hektarů nových lesů na území Prahy.
V případě Vašeho zájmu o provoz a rozvoj lesů na území hl. m. Prahy jsem připraven
se s Vámi osobně setkat.
S pozdravem
Mgr. Petr Š t ě p á n e k, v.r.
Radní hl.m. Prahy
Vážený pan
Pavel Ambrož
člen ZHMP
nám.Jiřího z Lobkovic 2277/7
130 00 Praha 3

ÚSTNÍ
Ing. Viktor P á z l e r
k INT. - č. 2/2
k nevyčerpaným prostředkům z Fondu evropské unie pro Prahu.
Předáno k vyřízení nám. Reedové.
Bude odpovězeno písemně.
Odpověď:
V Praze dne 5. 1. 2007
Č. j. SNR 5/07
Vážený pane zastupiteli,
k Vaší interpelaci č. 2/2 ze dne 21. 12. 2006 ve věci čerpání finančních
prostředků z fondů EU pro Prahu za rok 2004.
Je mi potěšením sdělit Vám, že Praha při vyúčtování dotací poskytnutých
z fondů EU na rok 2004 obstála. Veškeré dostupné veškeré prostředky byly
vyčerpány.
Hlavní město Praha je zodpovědné pouze za čerpání Jednotného
programového dokumentu pro cíl 2 – oblast infrastruktury a životního prostředí.
Dotazovaná problematika nezaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů je financována
z Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 (JPD 3). Hlavní město Praha
zajišťuje čerpání pouze poloviny těchto zdrojů, zbývající část má na starosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Vývojové ukazatele na počátku roku 2006 nebyly příliš optimistické a tak byl
nastaven krizový management a hl. m. Praha maximálně podporovalo příjemce
dotací prostřednictvím konzultací a workshopů. Při porovnání čerpání vzhledem
k celkovým
rozpočtům na léta 2004 – 2006 pouze mezi programy
spolufinancovanými z Evropského sociálního fondu , je hl. m. Praha dokonce
nejúspěšnější.

JPD 3 sice Česká republika jako celek nedokázala plně využít, a tak došlo ke
ztrátě cca 225 000 EUR. Ačkoliv Praha dosáhla v této oblasti čerpání ve výši 107,8%
(ČR jako celek pouze 97,7%), nemohla výsledek ovlivnit. Za zbylé oblasti JPD 3 bylo
zodpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Je nutné také podotknout, že hl. m. Praha má pro čerpání finančních
prostředků z fondů EU jinak nastavené podmínky. Pro čerpání 1 EUR musí Praha
vynaložit 1 EUR z jiných prostředků, pro zbytek ČR je to pouze 0,33 EUR.
Doplňující informace ohledně čerpání finančních prostředků z fondů EU pro
Prahu za rok 2004 naleznete v materiálu MHMP „Fondy EU v Praze“ z prosince
2006, který vypracoval odbor fondů EU MHMP a byl rozeslán všem členům ZHMP.
Markéta R e e d o v á, v.r.
nám. primátora hl.m. Prahy
Vážený pan
Ing. Viktor Pázler
Pod vrcholem 2342/10
Praha 3

