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Cistá řeka Bečva I v roce 2013 

}.> 8.4.2013 byl k projektu ČřB I proveden pracovníky Evropského účetru'ho dvora paní Marion Colonerus a paní Zuzanou 
Gullovou- Audit Evrop~kého účetm'ho dvora- Kvalita vody v povodí Dunaje. Auditní šetření proběhlo v prostorách 
kanceláře SOMV a na COV Zubří. 

}.> 22.10.2013 progěhla následná kontrola realizačm'ho orgánu na místě u konečného příjemce dotace projektu ČřB I pracovníky 
- SFZP Ing. Ivo Trojanem a paní Milenou Beranovou. 

>"' zpracování Průběžné provozní monitorovací zprávy za rok 2012 a její následná kontrola na místě pracovníky SFŽP ve 
dne 22.10.2013 

>"' proběhla oprava a obnova provozovaného majetku v celkové výši 4.991.113 Kč bez DPH 
>"' z toho opravy vodohospodářského majetku 2.883.775 Kč bez DPH 
>"' ~ toho technické zhodnocení vodohospodářského majetku na ČOV Halenkov, ČOV Zubří, ČOV Valašské Meziříčí a 

COV Hovězí v souhrnné výši 2.030.903 Kč bez DPH 
}.> pořízení nového majetku na ČOV Zubří - Stacionární vzorkovač pro automatický sběr vzorků na odtoku z ČOV v ceně 

76.435Kč bez DPH 
}.> nedošlo k žádné pojistné události 
}.> majetek ve vlastnictví SOMV nebyl poškozen trestnou činností 
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v v 

Postupy v projektu CRB II v roce 2012 a 2013 

Rada SOMV nepřijala pracovní výstup Kontroly realizace projektů Čistá řeka Bečva I. a Čistá řeka Bečva II a uložila 
kanceláři SOMV zpracovat připomínky k tomuto výstupu a svolat společné jednání Rady SOMV, Ing. Mikoláška, 
Mgr. Cerné a zástupců projektanta a správce stavby. 
předalo SOMV ÚOHS dokumentaci VZ „Čistá řeka Bečva IT -A". 
proběhla Mimořádná valná hromada společnosti VaK Vs, která rozhodla o přechodu všech ostatiúch účastnických 
cenných papírů společnosti VaK Vs na společnost Valašská vodohospodářská a.s. dle§ 183i obchodního zákoníku. 
Rada SOMV schválila Zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Čistá řeka Bečva II - úvěr k zajištění projektu" 
bylo vyhlášeno výběrové řízení veřejné zakázky „Čistá řeka Bečva II - úvěr k zajištění projektu" 
SOMV předalo SFŽP doklady_, které jsou požadovány k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Z dokladů k RoPD 
ZQývá doložit dokumentaci VR VZ "Cistá řeka Bečva II - A", Smlouvu a dílo na stavební práce 
,,CřB II-A", doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů a aktualizovanou FEA. 
uveřejněno v Obcbod1úm věstníku usnesení Mimořádné valné hromady společnosti VaK Vs ze dne 12.12.2012. Běží 
lhůta po jejímž uplynutí přechází vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti 
VaK Vs na hlavního akcionáře, tj. obchodní společnost Valašská vodohospodářská a.s. 
předán ÚOHS originál CD a názvem „ČřB II - A", které bylo poskytnuto uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku 
jednání n~ MŽP s Mgr. Radkem Lintymerem, ředitelem odboru fondů EU a Mgr. Martinem Kubicou, náměstkem úseku 
řízení OPZP. 
SOMV odeslalo SFŽP Průběžnou monitorovací zprávu č. 7 
obdrželo SOMV od ÚOHS „Žádost o informace pro účely správního řízení" 
SOMV informovalo SFŽP, že se společnost Valašská vodohospodářská a.s. stala 100% vlastníkem společnosti 
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
zaslalo SOMV ÚOHS „Vyjádření zadavatele k žádosti o informace pro účely správního řízení" 
Rada SOMV schválila Čestná prohlášení k délkám na akci Čistá řeka Bečva II - část A, část B, část C. 
Rada SOMV schválila Čestné prohlášení o způsobu zajištění budoucího provozu investice k projektu Čistá řeka Bečva 
II včetně průvodního dopisu k tomuto prohlášení. 
podpis Sllllouvy o poskytnutí inyestičního úvěru a Smlouvy o poskytnutí přechodného úvěru pro zajištění financování 
projektu Cistá řeka Bečva II s Ceskou spořitelnou, a.s. 
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Postupy v projektu CRB II v roce 2013 

j;,,16.5.2013 vydal ÚOHS u.snesení (č.j . : ÚOHS-S675/2012NZ-7918/2013/522/ASh), kterým se správní řízení zastavuje, neboť 
navrhovatel - Zlínstav a.s. vzal svůj návrh ze dne 13. 11. 2012 zpět. Usnesení nabylo právní moci dne 6.6.2013. 

j;,,30.5.2013 jednání na SFŽP,jehož předmětem byla administrace projektu ČřB II směřující k vydání RoPD, a to zejména projednání 
možností přístupu k fekálním vozům (podmínkám stanoveným v Registračním listu akce/Rozhodnutí ministra) a s tím 
související nastavení finanční analýzy. 

j;,,4.6.2013 Valná hromada Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko - schvál~ní Smlouvy o poskytnutí investičru'ho úvěru a Smlouvy o 
poskytnutí přechodného úvěru k zajištění financování projektu Cistá řeka Bečva II a případného čerpání po splnění 
podmínek uvedených ve Smlouvách. 

j;,,25.6.2013 byla podepsána smlouva s vítězem VŘ na stavební práce na část A "Sdružením pro Čistou Bečvu - tendr A" UNISTAV 
a.s., ved.úč.sdružení; Chemkostav, a.s. účastník sdružení 

j;,,30.6.2013 do konce června 2013 byly k projektu Čistá řeka Bečva II předloženy všechny stěžejní podklady 
j;,,23.7.2013 dopis Mgr. Martina Kubici, náměstka úseku řízení OPŽP k provozní situaci - aplikaci výjimky dle ust. § 18 odst. 1 písm. 

e) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (tzv. in-house) a dále k Registračnímu listu akce a návazné 
administraci. 

j;,,31.7.2013 dopis Mgr. Jaroslava Heikenwaldera -potvrzení zařazení finančních nákladů podopatření 56.12 Úprava nakládání 
s dešťovými vodami do způsobilých nákladů projektu. 

j;,,8,8.2013 Rada SOMV schválila upravená Čestná prohlášení k délkám k projektu Čistá řeka Bečva II - část A, část B, část C. 
j;,,22.8.2013 jednání na SFŽP, jehož předmětem byla administrace projektu ČřB II směřující k vydání RoPD, a to zejména projednání 

možnosti zahrnutí části nezpůsobilých výdajů a navýšení provozních nákladů do FEA 
j;,,19.9.2013 byla předána SFŽP finální verze "Aktu.alizace Finančně ekonomické analýzy projektu ČřB II" , poslední doklad 

požadovaný k RoPD. 
j;,,19.9.2013 - 20.9.2013 se konalo v penzionu Skalák u Ježova interní školení projektu ČřB II. 
j;,,září 2013 zastupitelstva obcí schvalovala, aby SOMV využilo ve schvalovap.ém rozsahu opční právo, které si SOMV vyhradilo 

v zadávacích podmínkách veřejných zakázek na stavební práce Cistá řeka Bečva Il-A,B,C. 
j;,,30.9.2013 Dopisem č.j . : SFZP 119779/2013 ze dne 1. 10. 2013 SFŽP sdělilo SOMV, že prozatímní termín pro předložení podkladů 

pro vydání RoPD, který byl stanoven do 31. 1. 2013, byl prodloužen, pro nový termín dodání podkladů pro RoPD bylo 
stanoveno datum 30. 9.2013. 

j;,,2,10.2013 byly zaslány správcem stavby zhotovitelům částí A, B, C výzvy správce stavby k předání staveniště. 
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v v 

Postupy v projektu CRB II v roce 2013 a 2014 

);.>30. 10. 2013 byly zaslány zhotovitelům částí A, B, C Výzvy objednatele k zahájení zhotovovacích prací projektu Čistá řeka Bečva 
li. - -

);.> 12. 11. 2013 se konaly 1. měsíční kontrolq,í dny částí A, B, C projektu, za účasti Ing. Veroniky Svobodové a Ing. Dagmar Šrámkové, 
projektových manažerek SFZP 

);.>20. 11. 2013 byla zaslána SFŽP Žádost o platbu č. 1. 
);.> 10. 12. 2013 se k,5maly 2. měsíční kontrolní dny částí A, B, C projektu, za účasti Ing. Dagmar Šrámkové, projektové manažerky 

SFZP. 
);.> 13. 12. 2013 se konalo Slavnostní zahájení projektu Čistá řeka Bečva II - část B v Velkých Karlovicích. 
);.>23.12.2013 byly zaslány společností MCI SERVIS s.r.o. zájemcům (zhotovitelům stavebních prací ČřB II) výzvy k 

podání nab{,dky a k jednání o nabídce na dodavatele veřejných zakázek na využití opčního práva souvisejícího s 
projektem CřB II. 

);.> 14. 1. 2014 se konaly 3. měsíční kontrglní dny částí A, C projektu a 15.1.2014 části B, za účasti Ing. Dagmar Šrámkové, 
projektové manažerky SFZP. 

);.>22. 1. 2014 se konalo Slavnostní zahájení projektu Čistá řeka Bečva II - část C v Rožnově pod Radhoštěm. 
);.>11.2.2014 SOMV odeslalo SFŽP Průběžnou monitorovací zprávu č . 10 
);.> 18. 2. 2014 se konaly 4. měsíční kontrglní dny částí A, C projektu a 19.2.2014 části B, za účasti Ing. Dagmar Šrámkové, 

projektové manažerky SFZP. 
);.>24.2.2014 Rada SOMV rozhodla o výběru nejvhodn~ší nabídky u veřejných zakázek na stavební práce vztahující se k využití 

);.>25. 2. 2014 
);.>7. 3. 2014 
);.>18. 3. 2014 
);.>24.3.2014 

);.>13. 3. 2014 
);.> 15. 4. 2014 
);.>24. 4. 2014 

opčního práva souvisejícího s projektem CřB II. 
byla zaslána SFŽP Žádost o platbu č. 2 
se konalo Slavnostní zahájení projektu Čistá řeka Bečva II - část A v Liptále. 
se konaly 5. měsíční kontrolní dny částí A, C projektu a 19.3.2014 části B. 
byla uzavřena se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Nájemní smlouva na provoz a užívání vozidel 
pro svoz septických vod a dne 1.4.2014 byla tato vozidla společnosti VaK Vs protokolárně předána. 
byla zaslána SFŽP Žádost o platbu č. 3 
se konaly 5. měsíční kontrolní dny částí A, C projektu a 16. 4. 2014 části B 
byl schválen Projekt vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti Valašská vodohospodářská a.s. s nástupnickou 
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., valnou hromadou společnosti Valašská vodohospodářská a.s. a 
Rozhodnutimjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín. a.s. 

);.> 5. 5. 2014 byla zaslána SFŽP Žádost o platbu č. 4 13 



"" "" Postupy v projektu CRB II v roce 2014 

~ únor až květen 2014 zastupitelstva obcí schvalovala Smlouvy o úhradě nákladů (opční právo - opravy komunikací) a Smlouvy o 
postoupení~mlouvy (opční právo - ostatní stavby) vztahující se k využití opčního práva souvisejícího s 
projektem CřB U. 

~ duben až červen 2014 byly/budou uzavírány Smlouvy o dílo vztahující se k využití opčního práva souvisejícího s projektem ČřB II. 
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Zpráva o postupu realizace ostatních projektů (RainDrop) 

Projekt Development of stoRmwater Operational Practices Guideline (RainDrop) 

Projekt RainDrop řeší Stonn Water Management (SWM) - hospodaření s dešťovými vodami. Dne 20. 3. 2007 
bylo vydáno poslední Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (dále jen Rozhodnutí). Podle 
podmínek k Rozhodnutí, po dobu 5 let ode dne vydání Rozhodnutí bylo SOMV povinno s veškerým majetkem 
získaným byť i jen částečně z dotace nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmělo tento majetek an i jeho části 
zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, ani ho převést na jinou osobu. Dne 20.3.2012 uplynulo 5 let ode 
dne vydání Rozhodnutí. Od Ministerstva pro místní rozvoj ani Vedoucího partnera projektu se nepodaři lo získat 
odsouhlasení převodu majetku „Stavby opatření SWM v areálu Mateřské školy Trávníky, Vsetín" na město Vsetín, 
na jehož katastru se stavba nachází a kterou město Vsetín dle provozního řádu provozuje. Po odsouhlasení 
možnosti převodu, bude tento majetek nabídnut městu Vsetín k odkupu za I Kč. 

Zpracoval: Karel Charvát 
Dne: 7. května 2014 


