
1 

 

 

Z á p i s 
.  

z řádného jednání sněmu svazku obcí Dolní Povltaví konaného dne 10. 1.2023 

v Máslovicích od 9.00 hodin 

 

Přítomní delegáti: Obec Máslovice  -  Sýkorová Vladimíra 

   Obec Klíčany   -  Prášková Jana 

   Obec Veliká Ves  -  Kovářík Petr    

                                   Obec Vodochody                    -           Veselý Josef                                

                                   Město Klecany  -           Kurhajec Ivo 

Obec Postřižín                        -          Fojtů Radim 

                                    

Předsednictvo svazku: pí. Sýkorová Vladimíra, p. Kurhajec Ivo, Bačina Ondřej  

 

Omluveni:   Obec Kozomín                  -          Koukolíček Petr 

Obec Větrušice                       -          Damek Filip 

 Město Odolena Voda  -  Prášil Ondřej 

Obec Panenské Břežany - Hakauf Martin 

        

Hosté:   ICProjekty s.r.o.  -  Cucová Iva 

                                           

 

  

Program: 

1. Zahájení  

2. Volba orgánů 

3. Kontrola zveřejnění Oznámení o schválení střednědobého výhledu a rozpočtu 2023 

4. Pořízení vratných kelímků z OPŽP – návrh projektu a financování 

5. Příprava projektu vybudování infrastruktury pro cestovní ruch – průběžná informace 

6. Zadávací dokumentace projektu Management krajiny Dolního Povltaví 

7. Nabídka na administraci výběrového řízení projektu Management krajiny Dolního 

Povltaví 

8. Různé 

9. Ukončení 

Kontrola přítomnosti delegátů svazku Dolní Povltaví, dnešní jednání je usnášeníschopné, 

každá obec má jeden hlas, celkem 6 hlasů.  

 

1. Zahájení 

Pan Ivo Kurhajec přivítal delegáty sněmu, seznámil zástupce obcí s programem dnešního 

jednání na základě zaslané pozvánky a požádal přítomné o případné doplnění.  

 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje program jednání v předloženém znění.  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení schváleno 

 

2. Volba orgánů sněmu (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů) 

Na základě návrhu předsednictva svazku je za předsedu sněmu navrhován pan Ivo Kurhajec, 

ověřovateli paní Vladimíra Sýkorová a pan Radim Fojtů, zapisovatelkou paní Iva Cucová.  
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Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje za předsedu sněmu pana Ivo Kurhajce, ověřovateli 

paní Vladimíru Sýkorovou a pana Radima Fojtů, zapisovatelkou paní Ivu Cucovou. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

3. Kontrola zveřejnění Oznámení o schválení střednědobého výhledu a rozpočtu 2023 

Iva Cucová informovala přítomné, že na úřední desce Odoleny Vody, Postřižína a Vodochod 

nedohledala vyvěšené Oznámení o schválení a zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu a 

Rozpočtu svazku na rok 2023. Těmto obcím byl dne 10. 1. 2023 byl zaslán mail s žádostí o 

sdělení odkazu uveřejnění nebo urychlené zveřejnění, pokud tak nebylo učiněno. 

 

4. Pořízení vratných kelímků z OPŽP – návrh projektu a financování 

Ivo Kurhajec konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici text výzvy a podmínek OPŽP a 

návrh projektu, aby byla splněna minimální hranice způsobilých výdajů k financování. 

Nepřítomní zástupci obcí budou vyzváni k vyjádření o zájmu k připojení k projektu. Případná 

nabídka na zpracování a podání žádosti bude předložena na další jednání sněmu. 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví bere na vědomí informace k projektu.  

 

5. Příprava projektu vybudování infrastruktury pro cestovní ruch – průběžná 

informace 

Iva Cucová informovala přítomné, že zajistila dvě projekční kanceláře, které mají v 1. čtvrtletí 

roku 2023 kapacitu ke zpracování projektové dokumentace (PRINKOM, LINEA FERRA) a 

podají nabídku. Vyhlášení výzvy IROP na podporu projektů na vybudování infrastruktury pro 

cestovní ruch je plánováno na 23. 2. 2023. K podání žádosti je nutné zpracovat Studii 

proveditelnosti. Nabídky na zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti a 

podání žádosti budou předloženy na příští jednání sněmu. 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví bere na vědomí informace k přípravě projektu vybudování 

infrastruktury pro cestovní ruch.  

 

6. Zadávací dokumentace projektu Management krajiny Dolního Povltaví 

Ivo Kurhajec konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici zadávací dokumentaci projektu 

Management krajiny Dolního Povltaví. Návrh smlouvy o dílo bude doplněn o odkládací 

podmínku účinnosti smlouvy v závislosti na získání dotace. 

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje zadávací dokumentaci projektu Management krajiny 

Dolního Povltaví dle závěrů rozpravy. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

7. Nabídka na administraci výběrového řízení projektu Management krajiny Dolního 

Povltaví 

Ivo Kurhajec konstatoval, že všichni přítomní měli k dispozici nabídku ICProjekty s.r.o. na 

organizaci výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace Management krajiny 

Dolního Povltaví.  

Návrh usnesení: 

Sněm svazku Dolní Povltaví schvaluje nabídku ICProjekty s.r.o. na organizaci výběrového 

řízení na zpracování projektové dokumentace Management krajiny Dolního Povltaví za 
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15 000 Kč a pověřuje předsedu svazku objednáním služeb. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení schváleno. 

 

8. Různé 

 

Další jednání se uskuteční 28. 2. 2023 v 9.00 hodin v Odoleně Vodě. 

 

Ve Vodochodech dne 10. 01. 2023 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 01. 2023  

 

Zapisovatel:  Iva Cucová  

  

 

Ověřovatelé:  Vladimíra Sýkorová    

    

 

 

Radim Fojtů 

 

     

 

Předseda:   Ivo Kurhajec  
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