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

ZÁPIS a USNESENÍ
ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 30.srpna 2012
Úvodem jednání předsednictva SVK Žďársko ( P-SVK ) byl schválen program zasedání,
navržený kanceláří SVK Žďársko ( K-SVK ) - viz následující body 1. – 23.
1.) Kontrola plnění usnesení předsednictva ze dne 28. června 2012
Předsednictvo SVK Žďársko vzalo na vědomí plnění usnesení z 28.6.2012 a uložilo kanceláři
SVK pokračovat na rozpracovaných úkolech.
2.) Rozpočtové opatření č. 4 / 2012
Předsednictvo SVK Žďársko schválilo rozpočtové opatření č. 4 / 2012 k 30.8.2012, kterým se
mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2012 :
v příjmech 24.618.375,00Kč
ve výdajích 24.618.375,00Kč
Rozpočet celkem příjmy vč.konsolidace : 379.808.206,11Kč
Rozpočet celkem výdaje vč. konsolidace: 379.808.206,11Kč
3.) Vyřazení majetku SVK Žďársko
a) Předsednictvo SVK Žďársko schválilo vyřazení nepotřebného majetku v rámci akce
„Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“ :
MSZV9002600 – nádrže s armaturní komorou, poř.cena 246.800,-Kč, zůst.c.18.748,-Kč
MSZV9009890 – elektrozařízení ÚV Mostiště, poř.cena 947.500,-Kč, z.c. daň. 0
MSZV9040470 – technologie ÚV Mostiště, poř.cena 2.348.602,-Kč, z.c. daň. 0
MSZV9033840 – část strojní ÚV Mostiště, poř.cena 2.107.091,-Kč, z.c. daňová 0
MSZV9020370 – čerpadlo horizontální ÚV Mostiště, poř.c.27.340,-Kč,z.c.daň. 0
MSZV9002620 – nádrž na chemikálie , poř.cena 141.500,-Kč, zůst.c.daň.14.743,-Kč
b) Předsednictvo SVK Žďársko schválilo, na základě vydaného stavebního povolení a
schválené projektové dokumentace, postupné vyřazování technologie ÚV Mostiště, jenž se
v rámci akce „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy,
region Žďársko“ stane nepotřebným majetkem SVK Žďársko.
Předsednictvo SVK Žďársko uložilo kanceláři SVK Žďársko a Vodárenské akciové
společnosti, a.s., zajistit časový soulad u vyřazovaného majetku z hlediska fyzického a
evidenčního vyřazení. U majetku, který bude vyřazován jednotlivě, bude nejprve vypracován
vyřazovací protokol příslušného inventárního čísla a k němu budou následně přiřazovány
jednotlivé doklady o fyzické likvidaci určité části technologie.
4.) Příspěvek na inženýrskou činnost obci Milešín
P-SVK schválilo příspěvek obci Milešín ve výši 50.478,- Kč na inženýrskou činnost na akci
„Vodovod Milešín“,jejímž investorem je obec.
Příspěvek na tuto akci schválilo P-SVK usnesením dne 26.8.2010 a následně 28.4.2011.Na
základě předložených dokladů bylo obci uhrazeno 148.325,- Kč v roce 2011.
5.) Výběrová řízení
Nabídka od firmy
1/

cena Kč bez DPH

záruka/měs.

doba výst.týdny

„ Úpravna vody Vír – výměna vizualizačního systému pro ASŘ“
RN dle odborného odhadu VAS 650 tis.Kč

VAE CONTROLS,Ostrava
Siemens Praha
.
Schneider Electric Praha

569.086,531.645,692.040,-

60/36
24/24
24/24

8
8
8

2
I. pořadí:
II. pořadí:
III. pořadí:

Komise doporučuje:

Složení komise:

Siemens, s.r.o. Siemensova 1, Praha 13
VAE CONTROLS, s.r.o. nám.J.Gagarina 1,Ostrava 10
Schneider Electric CZ,s.r.o. Chámova 13, Praha 8

Ing. Křivský, p. Rada, p. Vojta

Výsledek VŘ byl odsouhlasen telefonicky členy předsednictva dne 19.7.2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

2/

„Dvořiště – rekonstrukce vodovodu, řad 2“
RN dle PD 1.938 tis.Kč.

JCZ Maršovice
T.M.V. Bystřice n.P.
SPH Bystřice n.P.
VHS Žďár n.S.
NAPA Rajhradice
Komise doporučuje:

Složení komise:

846.465,66
949.715,849.837,1.539.069,11
1.650.097,I. pořadí:
II. pořadí:
III. pořadí:

60
60
72
42
60

2
4
5
4
4

JCZ,s.r.o. Maršovice 92, Nové Město na Moravě
SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414, Bystřice n.P.
T.M.V.spol. s.r.o.,Nádražní 1400, Bystřice n.P.

Bc. Vojta, Ing.Šibor, p. Rada, p. Vojta, Ing. Kalábová

Výsledek VŘ byl odsouhlasen telefonicky členy předsednictva dne 1.8.2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

3/

„Velké Meziříčí rekonstrukce vodovodu v ulici Příkopy“
RN dle PD 1.500 tis.Kč

Stylstav Křižanov
CONTENT Brno
ATIKA-LYSÝ V.Meziříčí
VHS Žďár n.S.
GREMIS V.Meziříčí
Komise doporučuje:

I. pořadí:
II. pořadí:
III. pořadí:

1.198.200,979.292,1.033.991,1.119.247,17
1.019.025,-

60
62
65
42
60

8
8
8
9
8,5

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

Složení komise:
Ing. Kozina, p. Oulehla, p. Rada, p. Smutková, Ing.Mrkos
Výsledek VŘ byl odsouhlasen telefonicky členy předsednictva dne 1.8.2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

4/

„Úpravna vody Vír – rekonstrukce rozvodny vysokého napětí“
RN dle odborného odhadu VAS a.s. 800 tis.Kč

Západomoravská elektromontážní
společnost Třebíč
E.mont Nové Město n.M.
VM Rekostav V.Meziříčí
Energetika Boskovice
Komise doporučuje:

769.540,36
715.410,48
omluven z kapac. důvodů
nereagoval na výzvu

4
4

I.pořadí: E.mont, s.r.o. Vratislavovo nám. 115, Nové Město na Moravě
II.pořadí: Západomoravská elektromont, spol. s.r.o. Sadová 829/1, Třebíč

Složení komise:
p. Pařízek, p. Gregor, p. Rada, p. Vojta
Výsledek VŘ byl odsouhlasen telefonicky členy předsednictva dne 13.8.2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

5/

„Nové Město na Moravě – rekonstrukce kanalizace ul. Křenkova“
RN dle PD 590 tis.Kč

Stylstav Křižanov
T.M.V. Bystřice n.P.
JCZ Maršovice
SVOBSTAV N.Město n.M.
STAREDO N.Město n.M.

478.000,320.000,257.792,90
450.105,416.386,-

60
60
60
60
60

2
2
2
2
2

3
I. pořadí:
II. pořadí:
III. pořadí:

Komise doporučuje:

Složení komise:

JCZ, s.r.o.Maršovice 92, Nové Město na Moravě
T.M.V. spol. s.r.o. Nádražní 1400, Bystřice n.P.
STAREDO s.r.o.Maršovská 1358, Nové Město na Moravě

p. Šmarda, p. Hemza, p. Rada, Ing. Kalábová

Výsledek VŘ byl odsouhlasen telefonicky členy předsednictva dne 13.8.2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

6/

„Újezd-prodloužení chodníku podél silnice III/3539 a Újezd-rekonstrukce a
prodloužení jednotné kanalizace DN 300 za šachtou Š 100“
RN dle PD 720 tis.Kč celkem, z toho RN dle PD na kanalizaci 406 tis.Kč

VHS Žďár n.S.

48

4

SVK kanal.
obec chod.

479.095,40
328.172,85
150.922,55
535.299,363.332,171.967,-

36/60

7

SVK kanal.
obec chod.

60

7

SVK kanal.
obec chod.

681.600,378.400,227.520,-

COLAS Žďár n.S.

Stylstav,Křižanov

Komise doporučuje:

I. pořadí:
II. pořadí:
III. pořadí:

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o.U malého lesa 1784/5
COLAS CZ a.s.Strojírenská ul. Žďár nad Sázavou
Stylstav s.r.o.Benešovo nám.195, Křižanov

Složení komise:
Ing. Kučera, p.Rada, Ing. Mrkos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

7/

„Kanalizace Věchnov – projektová dokumentace“
RN dle odborného odhadu VAS a.s. 600 tis.Kč

Vodohosp.atelier Brno
Ing. Milan Cifr, Hranice
AQA-CLEAN, Jihlava
Komise doporučuje:

I. pořadí:
II. pořadí:
III. pořadí:

580.000,480.000,535.000,-

20
20
44

Ing. Milan Cifr, Pod Hůrkou 1945, Hranice
Vodohospodářský atelier, spol. s r.o.Růženec 54, Brno
Ing.Josef Novotný, AQA –CLEAN, U Dvora 11, Jihlava

Složení komise:
Ing. Veselý, p. Fendrych, p. Rada, p. Vojta, Ing. Pelikán
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-SVK schválilo, na základě doporučení výběrových komisí, výsledky výběrových řízení a
pořadí jednotlivých firem – viz body 5.1/ až 5.7/.
6.) Dodatek č.1 k SoD „Měřín-náměstí, splašková kanalizace – terénní úpravy, úpravy
chodníků a vjezdy“
Dodavatel VHS Žďár nad Sázavou – Dodatek č.1 k SoD 20/2012 akce „Měřín-náměstí,
splašková kanalizace – terénní úpravy, úpravy chodníků a vjezdy“ = zvýšení ceny o 126.728,Kč bez DPH (100% hradí městys) z důvodu většího rozsahu prací oproti výkazu výměr.
Ostatní ujednání se nemění, městys a stavební dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření
Dodatku č.l k SoD.
7.a) Dodatek č.1 k SoD „Velká Bíteš – Masarykovo náměstí-rekonstrukce kanalizace
stoka E-1“
Dodavatel NAPA stavby s.r.o. Rajhradice, pob.Bystřice n.P. – Dodatek č.1 k SoD ze
17.4.2012 akce „Velká Bíteš – Masarykovo náměstí-rekonstrukce kanalizace stoka E-1“ =
zvýšení ceny celkem o 228.209,- Kč bez DPH (30% hradí město) z důvodu většího rozsahu
prací oproti výkazu výměr. Ostatní ujednání se nemění stavební dozor souhlasí, P-SVK
schválilo uzavření Dodatku č.l k SoD za podmínky odsouhlasení městem V.Bíteš.
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7.b) Dodatek č.1 k SoD „Velká Bíteš–rekonstr. V a novostavba K na nádvoří za radnicí“
Dodavatel ATIKA-LYSÝ, s.r.o. Zahradní 392, Velké Meziříčí – Dodatek č.1 k SoD akce
„Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu a novostavba kanalizace na nádvoří za radnicí“ =
posun data zahájení stavby na 15.9.2012 na žádost města – vstup na pozemek. Ostatní
ujednání se nemění stavební dozor a město souhlasí. P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.l
8.) Dodatek č.1 k SoD „Měřín-rekonstrukce kanalizace Brněnská“
Dodavatel Gremis s.r.o. V.Meziříčí – Dodatek č.1 k SoD 06/2012 akce „Měřín- rekonstrukce
kanalizace Brněnská“ = zvýšení ceny o 166.483,- Kč bez DPH (30% hradí městys) z důvodu
většího rozsahu prací oproti výkazu výměr. Ostatní ujednání se nemění, městys a stavební
dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.l k SoD.
9.) Dodatek č.1 k SoD „Žďár n.S. – rek.kanalizace ul.Žižkova, úsek Š25-Š2547“
Dodavatel VHS Žďár nad Sázavou – Dodatek č.1 k SoD 18/2012 akce „Žďár n.S. –
rek.kanalizace ul.Žižkova, úsek Š25-Š2547“ = zvýšení ceny o 181.944,70Kč bez DPH (100%
hradí město) na žádost města z důvodu většího rozsahu prací a zároveň prodloužení
dokončení stavby do 30.9.2012. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí, P-SVK
schválilo uzavření Dodatku č.l k SoD za podmínky odsouhlasení městem Žďár nad Sázavou.
10.) Dodatek č.1 k SoD „Měřín- kanalizace Náměstí“
Dodavatel JCZ s.r.o. Maršovice – Dodatek č.1 k SoD 13/2012 akce „Měřín-kanalizace
Náměstí“ = zvýšení ceny o 122.834,14 Kč bez DPH (30% hradí městys) z důvodu většího
rozsahu prací oproti výkazu výměr. Ostatní ujednání se nemění, městys a stavební dozor
souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.l k SoD.
11.) Dodatek č.5 Smlouvy o provozu VaK - s VAS a.s.
P-SVK schválilo Dodatek č.5 SMLOUVY o provozu, nájmu, správě a rozvoji VaK
z 1.4.2010 s VAS a.s. k zajištění akce „Zajištění kvality pitné vody – region Žďársko“ za
částku 800.000,-Kč bez DPH, jenž bude postupně fakturována do 30.4.2015. Ostatní ujednání
smlouvy se nemění.
12.) Mandátní smlouva mezi SVK Žďársko a VAS a.s.
P-SVK schválilo Mandátní smlouvu s VAS a.s., jenž bude pro SVK zajišťovat a prakticky
provádět technickou pomoc při uplatňování práv objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele
za vady díla během záruční doby a kontrolu jejich odstranění. Cena, stanovená dohodou
v hodinové sazbě 500,-Kč bez DPH, zahrnuje veškeré činnosti a po odsouhlasení rozsahu
prací na K-SVK bude fakturována pololetně k 30.6. a 31.12. daného roku, smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou.
13.) Žádost VAS a.s. o zařazení staveb do seznamu investic na r.2012
P-SVK schválilo žádost VAS a.s. čj.58460/2012-Mr o zařazení staveb do seznamu investic
na r.2012 – příprava, r.2013 – realizace, akcí na ÚV Vír : „Doplnění technologie o filtraci
přes GAU (granulované aktivní uhlí) vč. MAR a automatizace“ a „Přemístění
instrumentalizace z ÚV Mostiště na ÚV Vír“ a dále na r.2013 - příprava, 2014 – realizace,
akce „ÚV Vír-Doplnění dezinfekce vody UV zářením“. P-SVK zároveň uložilo K-SVK a
VAS a.s. zajistit přípravu akce.
14.) Žádost města V.Meziříčí o zařazení akce do seznamu investic na r.2012
P-SVK schválilo žádost města V.Meziříčí zn.VÝST/22613/2012/9392012-silh o zařazení
stavby „Kanalizace v lokalitě Čechovy sady (křižovatka ul.Mírová a Pionýrská)“ do seznamu
investic na r.2012. Tato žádost byla také doplněna oznámením VAS a.s. čj.57726/2012-Mr,
jenž rovněž doporučuje nutnost neodkladného řešení této lokality. P-SVK zároveň uložilo
K-SVK a VAS a.s. zajistit přípravu akce.
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15.) Žádost obce Nová Ves u N.Města n.M. o zařazení akce do seznamu investic na r.2012
P-SVK schválilo žádost obce Nová Ves u N.Města n.M. zn.257/12/ENo o zařazení stavby
„Doplnění kanalizace a plynovodu v obci N.Ves u N.Města n.M.“ do seznamu investic s tím,
že obec zajistila projekt.dokumentaci a st.povolení na své náklady. SVK převezme od obce
investorství kanalizace a zajistí společné výběrové řízení s obcí na zhotovitele celého díla.
P-SVK zároveň uložilo K-SVK a VAS a.s. zajistit spolu s obcí přípravu akce
16.) Žádost obce Jámy
P-SVK schválilo žádost obce Jámy zn.349/2012 o společný postup při stavbě „Obec Jámy,
OS 25 RD“ při výběru dodavatele stavby. P-SVK zároveň uložilo K-SVK a VAS a.s. zajistit
spolu s obcí přípravu akce.
17.) Žádost městyse Nové Veselí
P-SVK schválilo žádost městyse Nové Veselí o zařazení stavby vodovodu v N.Veselí –
ul.Žďárská v délce cca 75 m do plánu investic (zajištění PD 2012, realizace 2013). P-SVK
zároveň uložilo K-SVK a VAS a.s. zajistit spolu s obcí přípravu akce.
18.) Výkup akcií VAS a.s. od drobných akcionářů
P-SVK schválilo, na základě dopisu SVKMO z 15.8.2012 o stavu odkupu (svazky v
SVKMO nyní vlastní 98% akcií) a zajištění financování výkupu akcií VAS a.s. do 100%,
doplnění kapitálového fondu SVKMO. Podíl doplnění za SVK Žďársko je 2.306.000,- Kč.
19.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb
a) Velké Meziříčí - Dohoda o prostor.uspořádání staveb
Předsednictvo SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení
výjimky Městu Velké Meziříčí z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Víceúčelový sál
Jupiter club V.Meziříčí“. Předmětem je vybudování stavebního objektu SO 01 v ochranném
pásmu stávající kanalizace. VAS a.s., jako provozovatel vodáren. sítí, vydal kladné vyjádření
zn. 57442-1/2012-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město Velké Meziříčí zaváže k
úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném
pásmu kanalizace vzniknou. Dohodu schválila rada Města Velké Meziříčí 8.8.2012.
b) Velká Bíteš - Dohoda o prostor.uspořádání sítí
Předsednictvo SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání sítí - udělení
výjimky firmě SELF servis s.r.o. IČ: 18826016 z prostorového uspořádání sítí pro stavbu
„Velká Bíteš – Jáchymov, kabelový rozvod“. Předmětem je umístění zemního kabelového
rozvodu internetu a televize v ochranných pásmech stávající kanalizace a stávajícího
vodovodu. VAS a.s., jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn.
57788/2012-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou SELF servis zaváže k úhradě nákladů,
škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranných pásmech
kanalizace nebo vodovodu vzniknou. Dohodu firma SELF servis s.r.o. schválila 31.7.2012.
c) Žďár n.S. – Cočevovi - Dohoda o prostor.uspořádání staveb
Předsednictvo SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení
výjimky manželům Cočevovým z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Oplocení
pozemku, p.č. 254/65 a 254/66 k.ú.Stržanov“. Předmětem je vybudování nového oplocení
v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. VAS a.s., jako provozovatel vodáren. sítí, vydal
kladné vyjádření zn. 57590/2012-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Cočevovi zaváží k
úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném
pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po schválení Cočevovými.
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d) Žďár n.S. – Znojmont - Dohoda o prostor.uspořádání staveb
Předsednictvo SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení
výjimky firmě Znojmont, s.r.o. IČ: 25036734 z prostorového uspořádání staveb pro stavbu
„Novostavba víceúčelového objektu, ul. Veselská p.č. 119/9, 119/17, k.ú. Město Žďár“.
Předmětem je vybudování nového objektu v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. VAS
a.s., jako provozovatel vodáren.sítí, vydal kladné vyjádření zn. 57965-1/2012-Še ke stavbě
podmínky, že se dohodou Znojmont zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně
v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Dohoda byla
schválena 15.8.2012 firmou Znojmont, s.r.o. Žďár n.S.
e) Nové Město n.M. - Dohoda o prostor.uspořádání staveb
Předsednictvo SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení
výjimky Městu Nové Město na Moravě z prostorového uspořádání staveb pro stavbu
„Zastávka MHD – SO 107 Masarykova - naproti kinu – na p.č. 390, 136/4, 382, 389/1 a 308,
to vše v k.ú.Nové Město na Moravě“. Předmětem je mj. umístění svislého dopravního značení
v ochranném pásmu stávající kanalizace a stávajícího vodovodu. VAS a.s., jako provozovatel
vodáren. sítí, vydal kladné vyjádření zn. 58267-7/2012-Še ke stavbě za podmínky, že se
dohodou Město Nové Město na Moravě zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně
v souvislosti s prováděním prací v ochranných pásmech kanalizace a vodovodu vzniknou.
Platnosti dohoda nabude po schválení radou Města N.Město na Moravě.
20.) Přivaděč ÚV Vír-Drahonín – lesní pozemky
P-SVK schválilo neprodlužovat platnost veřejné vyhlášky (končí k 30.9.2012) KÚ Vysočina
čj. KUJI 73135/2008, která stanovuje podmínky dočasného odnětí lesních pozemků určených
k plnění funkcí lesa – PUPFL na akci „Rekonstrukce vodovod.přivaděče ÚV Vír-Drahonín“.
O vydání nové vyhlášky bude požádáno až před zahájením této stavby.
P-SVK zároveň uložilo K-SVK zjistit dotační možnosti na financování této akce.
21.) DYJE II.
P-SVK vzalo na vědomí informace o průběhu akcí v rámci stavby „Dyje II“. Nebyla
uplatněna opční práva na zhotovení povrchů komunikací.
Jelikož opětovně dochází ke zpožďování staveb kanalizací a hrozí nedodržení stanovených
termínů dokončení kanalizací, což ohrozí napojování jednotlivých objektů na tyto kanalizace,
uložilo K-SVK obrátit se dopisem na SVKMO s.r.o. Brno, aby svolal jednání s vedením firmy
zhotovitele k této záležitosti.
22.) Pitná voda
P-SVK vzalo na vědomí informace o průběhu akce „Zajištění kvality pitné vody – region
Žďársko“. Probíhají přípravné a demoliční práce na objektu úpravny vody Mostiště a přívodu
surové vody, na VDJ prací vody probíhá výměna stropní konstrukce, na odběrném objektu
v nádrži Mostiště byla dokončena výměna odběrných horizontů. Probíhají jednání se SFŽP,
MŽP a MF ohledně podpisu rozhodnutí o financování akce a rovněž jednání s ČS ohledně
úvěru na tuto stavbu.
23.) Různé
a) Bystřice n.P. – žádost o zařazení akcí do seznamu investic
P-SVK schválilo, na základě žádosti města Bystřice n.P. z 27.8.2012 následující akce :
1. „Bystřice n.P. – novostavba vodovodu a kanalizace ul. Na Pile“ – projektová dokumentace;
2. z této akce i možnost připoložení vodovodního řadu pod silnicí I/19 v rámci akce
„Kanalizace Domanín“ – toto podléhá schválení VAS a.s.
3. změnu trasy připravované kanalizace v Domaníně
4. možnost připoložení datových chrániček ke stavbě „Kanalizace Domanín“ – toto podléhá
schválení VAS a.s. P-SVK zároveň uložilo K-SVK a VAS a.s. zajistit s městem přípravu akcí.
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b) Bystřice n.P. – rozšíření kanalizace Bystřice-Domanín o úsek k Borovince
P-SVK vzalo na vědomí informaci města Bystřice n.P. z 16.8.2012 k akci kanalizačního
přivaděče Bystřice n.P.-Domanín /investorem je město Bystřice n.P./, že tento přivaděč
rozšíří o úsek k Borovince. Jde o kanalizační stoku J-1 Kamenina DN 250, délky 402 m, čímž
bude ošetřen extravilán Domanína, aby následně mohl být realizován intravilán obce.
c) Žádost městyse Nedvědice– vklad do hospodaření SVK
P-SVK, na základě žádosti městyse Nedvědice z 23.8.2012, schválilo vklad nově budované
kanalizace – lokality Krčín, Žlíbky a K Pernštejnu do hospodaření SVK a uložilo K-SVK ve
spolupráci s VAS a.s. a městysem připravit podklady pro uzavření smlouvy o vkladu.
P-SVK, na základě téže žádosti městyse Nedvědice z 23.8.2012, schválilo vklad (prozatím ne
dar) nově budovaného vodovodu – Vodovod Pernštejn do hospodaření SVK a uložilo KSVK ve spolupráci s VAS a.s. a městysem připravit podklady pro uzavření smlouvy o vkladu.
d) V.Bíteš – kanalizace oblast ul.Růžová
P-SVK vzalo na vědomí žádost V.Bíteš MÚVB/5259/12/VED/ST ohledně kanalizace
v oblasti ul.Růžová – pod objektem výrobní budovy f.Sláma. Město V.Bíteš, K-SVK a VAS
připraví podklady a město svolá jednání k této záležitosti.
e) V.Meziříčí – VDJ Faják I. - p.č. 4770/2 a 4770/12
P-SVK vzalo na vědomí informace ing.Necida ohledně jednání s právním zástupcem
vlastníka p.č.4770/2 a 4770/12 k.ú.V.Meziříčí o jejich prodeji. SVK vyčká na jeho písemné
vyjádření k této záležitosti, jelikož na poslední dopis SVK z 20.3.2012 dosud neodpověděl.
f) Žďár n.S. – komunikace k sídlu SVK
P-SVK uložilo K-SVK opětovně oslovit vlastníky pozemků, na nichž je část přístupové
komunikace k sídlu SVK, k jednání o jejich prodeji.
g) Žďár n.S. – Rek. VaK nám.Republiky, ul.Horní
P-SVK vzalo na vědomí informace ing.Zvěřinové ohledně jednání s ŘSD o provedení
povrchu silničního průtahu na náměstí Republiky v r.2014. Před touto akcí je nutné
zrealizovat rekonstrukci vodovodu a kanalizace ve výše uvedené oblasti.
h) Plná moc – VH SVKMO
P-SVK schválilo /v případě neúčasti ing.Zvěřinové nebo ing.Leopolda/ plnou moc pro
zastupování SVK Žďársko pro pana Ivo Rohovského na valné hromadě SVKMO s.r.o. Brno
dne 20.9.2012.

Příští zasedání P-SVK Žďársko se uskuteční 27. 9. 2012

Žďár nad Sázavou 30.8.2012
Zapsal : Z.Vojta

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

Ing.Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva SVK Žďársko

