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1. Informace o průběhu přípravy průběžné monitorovací zprávy
Čtvrtá monitorovací zpráva, která měla termín odevzdání 31. července a zahrnovala
monitorovací období od 1.3.2016 do 30.6.2016, byla Ministerstvem financí finálně
schválena, včetně žádosti o platbu. Je potřeba ověřit, zda již požadované peníze přišly na
účet VÚV a posléze adekvátní část za zaúčtovanou vnitrofakturu zaslat partnerovi Povodí
Vltavy, s.p. (zajistí J. Svobodová). Dvě nové vnitrofaktury partnera budou řádně zaúčtovány
do další monitorovací zprávy (páté), která má monitorovací období 1.7.-31.10.2016 a termín
podání 30.11.2016.
Partner Povodí Vltavy, s.p. ze svého rozpočtu nevyčerpá cca 60 tisíc Kč.
(Poznámka: dne 1.11.2016 nám bylo z MF nabídnuto sloučení Průběžné výroční zprávy a
Průběžné zprávy s datem odevzdání 31.1.2017)
2. Stav změnových řízení
Žádná ze schválených změn nebude mít vliv na rozpočet partnerů, nicméně vzhledem k
tomu, že se změnily sumy nákladů v jednotlivých kapitolách (celková výše dotace zůstává
stejná), bude muset být změněno Rozhodnutí o přidělení dotace, jehož je rozpočet přílohou.
Z tohoto důvodu bude muset být podepsán i nový dodatek k Partnerským smlouvám. V
dohledné době musí být připraveno znění dodatku pro oba dva partnery - zajistí L.
Opatřilová.
3. Informace o průběhu prací a plnění indikátorů

V současné době probíhají práce na dokumentu „Metodika aplikace šnorchlování jako
neinvazivní metody stanovení početnosti populací ryb a raků“. Plánovaný konec aktivity byl
posunut z 30. 9. na 30. 11. 2016. Nejzazší termín vyvěšení metodiky na webových stránkách
projektu a tím splnění indikátoru projektu je 30. 11. 2016, interní termín pro sestavení
metodiky je 15. 11. 2016.
Nadále také probíhá aktivita Behaviorální interakce raků, ryb a významných predátorů, jejíž
konec byl také posunut z 30. 9. na 30. 11. 2016. Na tuto aktivitu je navázán indikátor „Počet
lokalit se zmapovanými behaviorálními vztahy (výsledky telemetrie)“. Výsledky
z telemetrického sledování měly být vyvěšeny na webových stránkách nejpozději 30. 10.
2016 a tím měl být tento indikátor splněn. Je potřeba ověřit, zda k vyvěšení výsledků došlo
ve stanoveném termínu (ověří J. Svobodová, zodpovědný je J. Musil).
Na celou aktivitu jsou navázány dva další indikátory:
Počet lokalit se zmapovaným chováním predátorů
Analýza behaviorální interakce raků, rybích a terestrických predátorů
Komplexní výsledky mapování, včetně analýzy behaviorálních interakcí, budou vyvěšeny na
webových stránkách projektu do 30. 11. 2016, a tím budou splněny dva výše uvedené
indikátory.
Dále je potřeba vyvěsit na webových stránkách projektu výsledky podzimních odběrů
makrozoobentosu (dodání zajistí L. Opatřilová) a ryb v EVL (zajistí J. Svobodová).

4 .Příprava závěrečného semináře k projektu
Finální termín závěrečného semináře byl stanoven na středu 7. prosince 2016 od 10 hodin
na VÚV TGM. Norský partner byl o tomto termínu informován a byla s ním domluvena
aktivní účast na semináři, čímž bude splněn indikátor bilaterální spolupráce.
V rámci výboru byl detailně diskutován program závěrečného semináře a vytvořena finální
verze pozvánky a programu, viz příloha zápisu. Pozvánku je potřeba rozeslat, zajistí J.
Svobodová. V rámci podniku Povodí Vltavy, s.p. bude zaslána Ing. Soukupové a Mgr. Vaitovi.
L. Opatřilová zašle J. Svobodové články o farmakách ve vodním prostředí a jejich
bioakumulaci v tkáních vodních organismů. J. Svobodová naopak pošle článek o
bioakumulacích, jehož je autorkou.
Byl domluven termín přípravného setkání před závěrečným seminářem na pátek 2. prosince
v 8.30hod ve VÚV TGM.
5. Ostatní
Aby byla řádně naplněna Smlouva o spolupráci mezi VÚV TGM a Povodím Vltavy, s.p., vytvoří
J. Dobiáš oficiální předávací protokol a CD se všemi výstupy projektu. Ten bude předán a
podepsán na přípravném setkání před závěrečným seminářem 2.12.2016.
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Kontroloval: J. Svobodová

