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Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou

ZÁPIS a USNESENÍ
ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 25.10. 2012
Úvodem jednání předsednictva SVK Žďársko ( P-SVK ) byl schválen program zasedání,
navržený kanceláří SVK Žďársko ( K-SVK ) - viz následující body 1. – 18.
1.) Kontrola plnění usnesení P-SVK ze dne 27.9. 2012
P-SVK Žďársko vzalo na vědomí plnění usnesení z 27.9.2012 a uložilo K-SVK pokračovat na
rozpracovaných úkolech.
2.) Rozpočtové opatření č. 6 / 2012
P-SVK Žďársko schválilo rozpočtové opatření č.6/2012 k 25.10.2012, kterým se mění příjmy
a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2012 takto :
V příjmech 608.463,-Kč
Ve výdajích
608.463,-Kč
Rozpočet celkem příjmy vč.konsolidace:
396.053.569,82 Kč
Rozpočet celkem výdaje vč. konsolidace:
396.053.569,82 Kč
3.) Vnitroorganizační směrnice 8/93
P-SVK Žďársko schválilo doplnění vnitroorganizační směrnice 8/93 SVK Žďársko takto:
Ve své činnosti postupuje podle :
- zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., 410/2009 Sb.
- Organizace účtuje dle vyhl.č.410/2009 Sb.,§5,zejména odst.3 a 4. Účetní jednotka účtuje
odděleně o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za hlavní a vedlejší činnost.
Předmětem hlavní činnosti je veškerá činnost dle registrace SVK Žďársko. Závazným
ukazatelem v účtování v hlavní činnosti je paragraf. Základem činnosti je činnost hlavní.
Předmětem hospodářské činnosti – je pronájem majetku a k tomuto účelu má zřízený běžný
účet 241.
Pro účel odděleného sledování nákladů, výnosů a výsledku hospodaření je uspořádaný účtový
rozvrh.
Vodoměry organizace účtuje do nákladů a dále na účet 028.
Dále organizace aktualizovala oběh dokladů a seznam bankovních účtů SVK Žďársko.
4.) Inventarizační směrnice
Předsednictvo SVK Žďársko schválilo inventarizační směrnici SVK Žďársko.
5.) Výběrová řízení
Nabídka od firmy
a)

cena bez DPH

záruka/měs.

doba výst.týdny

„Hrbov – přeložka vodovodního řadu pro sportovní areál“

RN dle PD 473 tis.Kč

ATIKA-LYSÝ V.Meziříčí
CONTENT, Brno
GREMIS, V.Meziříčí

299.916,289.593,315.011,-

60
62
60

Komise doporučuje:
I.pořadí:
II. pořadí:
III. pořadí:
Složení komise:

CONTENT, s.r.o. Příkop 838/6, Brno
ATIKA-LYSÝ, s.r.o. Zahradní 992, Velké Meziříčí
GREMIS,s.r.o. Jihlavská 230, Velké Meziříčí
Ing. Kozina, p. Rada, Ing.Kalábová

Výsledek VŘ byl odsouhlasen telefonicky členy předsednictva dne 15.10.2012.
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b) „Zajištění služby daňového poradenství pro SVK Žďársko“
Nabídka od firmy
cena bez DPH
Ing. Luboš Fajmon, Žďár n.S.
30.000,-/rok
Ing.Alena Michálková, Žďár n.S.
30.000,-/rok
Petra Moravcová, Třebíč
53.000,-/rok
Komise doporučuje:
I.pořadí:
Ing. Alena Michálková, Smetanova 34, Žďár nad Sázavou
II. pořadí:
Ing. Luboš Fajmon, Strojírenská 396,Žďár nad Sázavou
III. pořadí:
Petra Moravcová, Novodvorská 1043/16, Třebíč
Složení komise:

p. Kratochvílová, p. Smutková, p. Rada

P-SVK schválilo, na základě doporučení výběrových komisí, výsledky výběrových řízení a
pořadí jednotlivých firem – viz body 5.a) - 5.b).
6.) Dodatek č.1 k SoD „Obytný soubor RD Na zahrádkách v Křižanově – I.etapa – IS“
Dodavatel STYLSTAV, s.r.o. Křižanov – Dodatek č.1 k SoD akce „Obytný soubor RD Na
zahrádkách v Křižanově – I.etapa – IS“ = posun data ukončení stavby z 15.10. na 30.11.2012
z důvodu souvisejících investic městysem Křižanov. Stavební dozor a městys souhlasí.
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.l
7.) Dodatek č.1 k SoD „Újezd–rekonstr. a prodl. jednotné kanalizace DN 300 za Š 100“
Dodavatel VHS Žďár nad Sázavou – Dodatek č.1 k SoD 21/2012 akce „Újezd–rekonstr. a
prodl. jednotné kanalizace DN 300 za Š 100“ = zvýšení ceny o 93.782,- Kč bez DPH ( u
rekonstrukce poměr úhrady obec/SVK 30% / 70%, u prodloužení 100% hradí obec) z důvodu
většího zahloubení kanalizace oproti výkazu výměr. Ostatní ujednání se nemění, obec a
stavební dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.l k SoD.
8.) Dodatek č.2 k SoD „Měřín – rek. kanalizace Brněnská“
a) Dodavatel Gremis s.r.o. V.Meziříčí – Dodatek č.2 k SoD 06/2012 akce „Měřínrekonstrukce kanalizace Brněnská“ = zvýšení ceny o 149.535,- Kč bez DPH z důvodu většího
rozsahu prací oproti výkazu výměr. Ostatní ujednání se nemění, městys a stavební dozor
souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.2 k SoD.
Dodatek č.1 k SoD „V.Meziříčí – rekonstrukce vodovodu v ul. Příkopy“
b) Dodavatel CONTENT, s.r.o. Brno – Dodatek č.1 k SoD 29/2012 ze 14.8.2012 akce
„V.Meziříčí – rekonstrukce vodovodu v ul. Příkopy“ = posun data ukončení stavby do
15.12.2012 a asfalt.povrchů do 30.4.2013 z důvodu koordinace stavby se stavbou kanalizace
v rámci Dyje II.. Stavební dozor a město souhlasí. P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.l .
Dodatek č.1 k SoD „V.Meziříčí – kanal. a vodovod v ul. Nádražní a Nad Tratí“
c) Dodavatel Gremis s.r.o. V.Meziříčí – Dodatek č.1 k SoD 2/2012 akce „V.Meziříčí – kanal.
a vodovod v ul. Nádražní a Nad Tratí“ = posun data ukončení stavby z 31.10. na 21.11.2012
z důvodu extrémní náročnosti zemních oproti výkazu výměr. Ostatní ujednání se nemění,
město a stavební dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1 k SoD.
9.) Dodatek č.1 ke smlouvě s VAS a.s. o technické pomoci č.100/2011
Dodavatel VAS a.s. divize Žďár n.S. – Dodatek č.1 ke smlouvě o technické pomoci
č.100/2011 ze 4.3.2011, jejíž předmětem je zajišťování a praktické provádění technické
pomoci dílčích staveb v rámci Dyje II. Předmětem dodatku č.1 je vypuštění v čl.III. bodu 17 o
kontrole způsobu a termínů odstraňování vad po dobu záručních dob vč.administrace.
Zároveň, v návaznosti na tento bod, se v čl.IV. Čas a místo plnění, vypouští datum zajištění
reklamace, v čl. V. Cena, se tato snižuje o 169.000,-Kč a čl.VI. Fakturace se mění v celém
rozsahu o tuto částku. Ostatní ujednání se nemění. P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1.
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10.) Dohoda mezi SVK Žďársko a VAS a.s. - vodoměry
P-SVK schválilo Dohodu o uplatňování škody dle § 17, odst.2 zák. 274/2001 Sb. v platném
znění u odběratele v případě poškození vodoměru tím, že vzniklou škodu a náklady spojené
s výměnou vodoměru bude vymáhat VAS a.s.
11.) Žádost V. Meziříčí – zařazení akce do plánu investic
P-SVK schválilo, na základě žádosti města V.Meziříčí čj.VÝST/37708/2012/2487/2012-oul,
zařazení akce Rekonstrukce kanalizace ul.Třebíčská (areál Parament s.r.o.) do seznamu
investic SVK s tím, že uložilo K-SVK a VAS a.s. ve spolupráci s městem v r.2012 zajistit
projekční přípravu a r.2013 realizaci. Na p.č. 5791/1 a 5783/38 nebude v PD uvažováno
s rekonstrukcí povrchů do 50 cm hloubky, které provede f.Paramont.
12.) Žádost obce Ždánice
P-SVK schválilo, na základě žádosti obce Ždánice zn.1049/10/Sm., zařazení akce Rozšíření
vodovodu Ždánice do seznamu investic SVK s tím, že uložilo K-SVK a VAS a.s. ve
spolupráci s obcí v r.2012 zajistit projekční přípravu a r.2013 realizaci – jedná se o cca 70 m.
13.) Žádost obce Osová Bítýška
P-SVK schválilo, na základě žádosti obce Osová Bítýška zn.453/12,převzetí investorství akce
OS RD Osová Bítýška „U školy“. Jedná se o nový vodovod a přeložku s tím, že obec zajistila
na své náklady PD a zároveň žádá o společné výběrové řízení na zhotovitele celé akce. P-SVK
uložilo K-SVK a VAS a.s. ve spolupráci s obcí v r.2012 zajistit přípravu a v r.2013 realizaci.
14.) Žádost obce Hamry nad Sázavou
P-SVK schválilo, na základě žádosti obce Hamry nad Sázavou zn.1056/10/Sm., zařazení akce
Hamry n.S. – rekonstrukce vodovodního řadu E do seznamu investic SVK s tím, že uložilo
K-SVK a VAS a.s. ve spolupráci s obcí v r.2013 zajistit projekční přípravu a r.2014 realizaci
– jedná se o cca 580 m vodovodu.
15.) Dohody o prostor.uspořádání staveb
a) Hanákovi – Oslavice
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky
manželům Hanákovým z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Rodinný dům Jantar
73/43 na p.č.234/2 k.ú.Oslavice“. Předmětem je vybudování stavebního objektu rodinného
domu v ochranném pásmu stávající kanalizace. VAS a.s., jako provozovatel vodáren. sítí,
vydal kladné vyjádření zn. 58452-1/2012-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou manželé
Hanákovi zaváží úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním
prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po schválení
p.Zdeňkem a p.Anetou Hanákovými.
b) Město Bystřice nad Pernštejnem
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu
Bystřice nad Pernštejnem z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Autobusová zastávka
na p.č. 329/1 a 340/1 k.ú.Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem“. Předmětem je umístění
odvodnění komunikace – uliční vpusti v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. VAS a.s.,
jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. 59032/2012-Še ke stavbě za
podmínky, že se dohodou Město Bystřice n.P. zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které
případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti
dohoda nabude po schválení Městem Bystřice nad Pernštejnem.
c) Město Velká Bíteš
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu
Velká Bíteš z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Umístění inteligentního
zpomalovacího semaforu na silnici I/37 ul.Lánice, V.Bíteš“. Předmětem je umístění dopravní
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značky DZ 10 v ochranném pásmu stávajícího vodovodu.VAS a.s., jako provozovatel
vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. 58781/2012-Še ke stavbě za podmínky, že se
dohodou Město V.Bíteš zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti
s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabude po
schválení Městem Velká Bíteš.
16.) DYJE II.
P-SVK vzalo na vědomí informace o průběhu akcí v rámci stavby „Dyje II“. V N.Městě n.M.
proběhla kolaudace kanalizace ul.Vlachovická a Malá, dokončuje se kanalizace Maršovice a
Pohledec. V Oslavici, v Mostišti a ve Velkém Meziříčí-ul.Příkopy přetrvávají problémy se
zhotovitelem kanalizace.
17.) Pitná voda
a) P-SVK schválilo Dodatek č. 3 SoD akce „Zajištění kvality pitné vody ve vod.soust.JZ
Moravy, region Žďársko“ – subprojekt č.1 a část č.3, jehož předmětem je změna čísla
bankovního účtu zhotovitele a dále sloučení termínů dokončení dílčích částí stavby – UČD 2
a UČD 3 na termín 15.12.2012. Ostatní ujednání se nemění, dodatek č.3 byl schválen SFŽP.
b) P-SVK schválilo, na základě ustanovení zákona 137/2006 Sv. v platném znění, §23 odst.7,
písm.a) u akce „Zajištění kvality pitné vody ve vod.soust.JZ Moravy, region Žďársko“ –
subprojekt č.1 a část č.3, výsledek jednacího řízení se zhotovitelem díla, jehož předmětem
jsou dodatečné práce na změně trasy výtlačného řadu z ÚV Mostiště do VDJ Vídeň a
souvisejícího signalizačního kabelu. Původní trasa byla přepracováním projektu prodloužena
o 21,1 m, navýšení ceny činí 199.791,04 Kč bez DPH, jenž bude kryto z rezervy, která je
součástí nabídkové ceny.
c) P-SVK vzalo na vědomí informace o průběhu akce „Zajištění kvality pitné vody – region
Žďársko“. Probíhají práce na montáži nosné konstrukce flotace, na pískové filtraci a objektu
nové akumulace upravené vody, na rozvodně VN a NN a uložení kabelů mezi trafostanicí a
rozvodnou VN. Stále probíhají jednání se SFŽP, MŽP a MF ohledně podpisu rozhodnutí o
financování akce a rovněž jednání s ČS ohledně úvěru na tuto stavbu.
18.) Různé
a) Mandátní smlouva „Nížkov – novostavba kanalizace stoka B, B1, B2“
P-SVK schválilo Mandátní smlouvu č.2011/2012-MS s VAS .a.s., divize Žďár n.S. - na
inženýrskou činnost a technickou pomoc akce :
„Nížkov– novostavba kanalizace stoka B, B1, B2“ za cenu maximálně 120.000,-Kč bez DPH.
P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.
b) Mandátní smlouva „Rozsochy - Kanalizace a ČOV Rozsochy“
P-SVK schválilo Mandátní smlouvu č.2026/2012-MS s VAS .a.s., divize Žďár n.S. - na
inženýrskou činnost a technickou pomoc akce :
„Rozsochy - Kanalizace a ČOV Rozsochy“ za cenu maximálně 388.000,-Kč bez DPH.
P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.
c) Mandátní smlouva „Měřín – Kanalizace Pustina“
P-SVK schválilo Mandátní smlouvu č.2027/2012-MS s VAS .a.s., divize Žďár n.S. - na
inženýrskou činnost a technickou pomoc akce :
„Měřín – Kanalizace Pustina“ za cenu maximálně 191.000,-Kč bez DPH.
P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.
d) Mandátní smlouva „Nové Veselí - kanalizace ul.Dolní“
P-SVK schválilo Mandátní smlouvu č.2029/2012-MS s VAS .a.s., divize Žďár n.S. - na
inženýrskou činnost a technickou pomoc akce :
„Nové Veselí - kanalizace ul.Dolní“ za cenu maximálně 196.000,-Kč bez DPH.
P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.
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e) Identifikace nalezeného vodohospodářského majetku – převzetí a provozování
P-SVK, v návaznosti na svá usnesení z 15.12.2011, 26.1.2012 a 24.5.2012, schválilo, že
nalezený vodohospodářský majetek, k němuž se po oznámení na úřední desce obce nikdo
nepřihlásil a následně proto připadl příslušné obci, převezme do majetku SVK Žďársko a
VAS a.s. bude tento majetek provozovat na základě platné provozní smlouvy bez dalších
podmínek.
f) Žádost obce Nížkov – společné výběrové řízení
P-SVK schválilo, na základě ústní žádosti starosty obce Nížkov, společné výběrové řízení na
zhotovitele akce Nížkov – Loučka - IS - III.etapa“ s tím, že uložilo K-SVK a VAS a.s. ve
spolupráci s obcí v r.2012 zajistit toto výběrové řízení.
g) Žádost obce Nížkov – kanalizace podél zatrubněného potoka
P-SVK vzalo na vědomí, na základě ústní žádosti starosty obce Nížkov, že VAS a.s prověří
možnost použití veřejnoprávní smlouvy na zajištění příslušných vodoprávních povolení u
akce Nížkov – kanalizace podél zatrubněného potoka.
g) SVKMO
P-SVK vzalo na vědomí informace p.Rohovského o zasedání dozorčí rady SVKMO a o
společném jednání zástupců jednotlivých svazků.

Příští zasedání P-SVK Žďársko se uskuteční 29.11. 2012
Žďár nad Sázavou 25.10.2012
Zapsal : Z.Vojta

.....................................................................................................

Mgr.Josef Vojta
místopředseda předsednictva SVK Žďársko

