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

VÝPIS ZE ZÁPISU a USNESENÍ 
ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 29.11. 2012

Úvodem jednání  předsednictva  SVK Žďársko (  P-SVK )  byl  schválen program zasedání, 
navržený kanceláří SVK Žďársko ( K-SVK )  - viz následující body 1. – 17.

1.)  Kontrola plnění usnesení P-SVK ze dne 25.10. 2012
P-SVK Žďársko vzalo na vědomí plnění usnesení z 25.10.2012 a uložilo K-SVK pokračovat 
na rozpracovaných úkolech.

2.) Rozpočtové opatření č.7 / 2012
P-SVK  schválilo  rozpočtové opatření č. 7 / 2012 k 14.11.2012, kterým se mění příjmy a 
výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2012 takto :
V příjmech 2.778.991,- Kč           Ve výdajích     2.778.991,- Kč
Rozpočet celkem příjmy vč.konsolidace :        398.832.560,82 Kč
Rozpočet celkem výdaje vč.konsolidace :        398.832.560,82 Kč

3.)   Vyřazení nepotřebného majetku
a) Předsednictvo  SVK  Žďársko  schválilo vyřazení  nepotřebného  majetku  v rámci  akce 
„Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“ :
MSZV9009720 – přístroj na dávkování vápna, poř.cena 12.300,-Kč, zůst.cena daň. 0,-
MSZV9009810 – čerpadlo Sigma Olomouc v.č.83110815, poř.cena 28.000,-Kč, z.c. daň. 0,-
MSZV9009820 – čerpadlo Sigma Olomouc v.č.63400441, poř.cena 18.200,-Kč, z.c. daň. 0,-
MSZV9009910 – čerpadlo Sigma Hranice v.č.8902059, poř.cena 30.435,-Kč, z.c. daň. 0,-

b) Předsednictvo SVK Žďársko schválilo  prodej = vyřazení nepotřebného majetku, pozemku 
p.č.3255 k.ú.Město Žďár.  Tento pozemek pod stavbou trafostanice  v majetku firmy E.ON 
Distribuce se nachází u areálu sídla SVK Žďársko. Pozemek se dle dohody smluvních stran 
prodává za celkovou cenu dle znaleckého posudku č.2368-338/12, jenž činí 158.400,-Kč.

4.)  Informace o provedeném dílčím auditu
P-SVK Žďársko vzalo na vědomí  informace o provedeném dílčím auditu hospodaření firmou 
HB Auditing,  s.r.o.  za  období  leden  – říjen 2012 a  uložilo K-SVK aplikovat  doporučení 
auditora do účetnictví SVK.

5.)     Výběrová řízení   
a)  „Velké Meziříčí – kanalizace a vodovod v     ul. Nádražní a Nad Tratí  “- Dodatek č.2 SoD
Výběrové řízení  na dodatečné  stavební  práce,  formou výzvy zhotoviteli  -  GREMIS,  s.r.o.  
Jihlavská 230, Velké Meziříčí  bez uveřejnění.
Navýšená cena zakázky dle dohodnutých změn : 428.723,- Kč bez DPH, 100% hradí Město 
Velké Meziříčí. Na tuto cenu bude se zhotovitelem uzavřen Dodatek č.2 k SoD č. 2/2012.
 

P-SVK schválilo, na základě doporučení výběrové komise, výsledek výběrového řízení.

b) „Nížkov – kanalizace – stoky B, B1, B2“
P-SVK  schválilo  organizátorem výběrového řízení na zhotovitele této akce firmu –  VIA ALTA 
a.s. Třebíč  za dohodnutou cenu 35.000,-Kč bez DPH.
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6.)   Stanovení ceny vodného a stočného na r.2013
P-SVK schválilo návrh VAS a.s. divize Žďár n.S. na kalkulaci cen vodného a stočného od 
1.1.2013  takto :
                                                                            Vodné               Stočné              Celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-         

Cena r. 2013 bez DPH:                                      42,61 Kč/m3    30,78 Kč/m3     73,39  Kč/m3

Cena r. 2013 s předpokládaným 15% DPH:  49,00 Kč/m3     35,40  Kč/m3    84,40  Kč/m3

Zároveň P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o provozu, nájmu, správě a rozvoji 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, kterým se stanoví nájemné na r.2013 ve výši 
70.172.000,-Kč bez DPH.

7.)  Plán investic SVK Žďársko na r. 2013
a)  P-SVK schválilo předložený návrh plánu investic na r. 2013 s tím, že do seznamu budou 
doplněny dnes schválené akce. 

b)  P-SVK schválilo předložený návrh VAS čj.59933/2012-Pe postupového harmonogramu 
přípravy a realizace staveb schválených na P-SVK 27.9. a 25.10.2012.

c)  P-SVK schválilo, že obdobný postupový harmonogramu přípravy a realizace stavby bude 
vždy před projednáním na P-SVK od VAS připojen ke každé žádosti o zařazení stavby do 
seznamu investic, aby byla zřejmá časová posloupnost inž.činnosti  přípravy a realizace akcí.

8.)       Žádost obce Budeč  
P-SVK  schválilo,  na  základě  žádosti  obce  Budeč  zn.1167/11/Sm.,  mandátní  smlouvu 
č.2908/2012-MS, jenž obec  Budeč jako investor  uzavře  s  VAS .a.s.,  divize  Žďár n.S.  na 
inženýrskou činnost a technickou pomoc akce  : „Kanalizace Budeč“ za cenu 157.000,-Kč. 
Částka bude obci uhrazena formou přípěvku.

9.)       Žádost města Bystřice n.P  .   
a) P-SVK  schválilo,  na  základě  žádosti  města  Bystřice  n.P.  z 19.11.2012,  zařazení  akce 
Vodovod a kanalizace ul.Bratrská do seznamu investic SVK s tím, že uložilo K-SVK a VAS 
a.s. ve spolupráci s městem v r.2013 zajistit projekční přípravu a v r.2014 realizaci. 
b) P-SVK  schválilo, na základě žádosti  města Bystřice n.P. z 19.11.2012, přeřazení akcí : 
Kanalizace Za Náměstím,  Rekonstrukce kanalizace Sídliště I-3.část  (Lipová-staré sídliště), 
Novostavba  kanalizace  Domanínek, Rekonstrukce  vodovodu  ul.Lnářská a  Novostavba 
vodovodu, novostavba kanalizace ul.Na Pile v seznamu investic SVK s tím, že  uložilo K-
SVK a VAS a.s. ve spolupráci s městem v r.2013 zajistit projekční přípravu a r.2014 realizaci.
c) P-SVK  schválilo,  na  základě  žádosti  města  Bystřice  n.P.  z 19.11.2012,  vyřazení  akce 
Rekonstrukce kanalizace Sídliště I-2.část (Višňová u č.p.873-875) ze seznamu investic SVK.

d) P-SVK  schválilo,  na  základě  žádosti  města  Bystřice  n.P.  z 19.11.2012,  zařazení  akce 
Novostavba kanalizace Domanín – 2. část do seznamu investic SVK s tím, že uložilo K-SVK 
a VAS a.s.  ve spolupráci s městem v r.2013 zajistit projekční přípravu a v r.2014 realizaci. 
Letos se realizuje přivaděč a v roce 2014 Bystřice předpokládá realizace intravilánu obce. 

10.)       Žádost obce Uhřínov  
P-SVK  schválilo,  na  základě  žádosti  obce  Uhřínov  čj.219/12,  převzetí  investorství  akce 
Novostavba OS II.etapa – Uhřínov - vodovod. Jedná se o nový vodovod a zasíťování souboru 
14-ti  RD  s tím,  že  obec  zajistila  na  své  náklady  PD  a  územní  rozhodnutí.  Pro  stavební 
povolení  bude společným prohlášením převedeno investorství  na SVK Žďársko a zároveň 
obec žádá o společné výběrové řízení na zhotovitele všech sítí. P-SVK uložilo K-SVK a VAS 
a.s. ve spolupráci s obcí zajistit převzetí investorství vodovodu a společné výběrové řízení.
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11.)       Žádost obce Horní Libochová  
P-SVK schválilo, na základě žádosti obce Horní Libochová zn.H.Lib.387/2012-dvo, převzetí 
investorství  akce  Inženýrské  sítě  pro  RD  Horní  Libochová  -  vodovod. Jedná  se  o  nový 
vodovod s tím, že obec zajistila na své náklady PD, nyní žádá o vydání územního rozhodnutí a 
po jeho vydání bude pro stavební povolení společným prohlášením převedeno investorství na 
SVK Žďársko.  Obec  zároveň  žádá  o  společné  výběrové  řízení  na  zhotovitele  všech  sítí  – 
předpoklad  04-06./2014.   P-SVK  uložilo K-SVK a VAS a.s.  ve spolupráci  s obcí  v r.2013 
zajistit přípravu a v r.2014 realizaci akce.

12.)       Žádost obce Milešín   
P-SVK  schválilo, na základě žádosti obce Milešín z 22.8.2012 zn.819/8, převzetí stavby  - 
vkladu do hospodaření, stavby „Vodovod Milešín“. Podmínkou převzetí je kolaudace stavby 
a kladné stanovisko VAS a.s. jako budoucího provozovatele.

13.)       Žádost PKS INPOS a.s. o zrušení bankovní záruky  
P-SVK  schválilo žádost  o  zrušení  (popř.snížení)  záruky na  odstranění  vad  díla  bankovní 
zárukou č.601057 od zhotovitele stavebních prací akce „Rekonstrukce stokové sítě Žďár n.S.“ 
PKS INPOS a.s. Zrušení (snížení) bankovní záruky podléhá odsouhlasení od SFŽP ČR.

14.) Dohody o prostor.uspořádání staveb   

a)  Město Velká Bíteš
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu 
Velká  Bíteš z prostorového  uspořádání  staveb pro  stavbu „Vybudování  systému  sběrných 
míst  ve  Velké  Bíteši  –  změny 2012“.  Předmětem je  vybudování  obezděných zpevněných 
ploch  s kontejnery  v ochranném  pásmu  stávajícího  vodovodu  a  kanalizace  na  p.č.  850/1 
sběrného místa č. 6.1, na p.č. 795 sběrného místa č.8 a na p.č. 799/1 sběrného místa č.9. VAS 
a.s., jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. 59215/2012-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  vodovodu  a  kanalizace 
vzniknou. Město Velká Bíteš dohodu schválilo.

b)  Město Nové Město na Moravě
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu 
Nové  Město  na  Moravě z prostorového  uspořádání  staveb  pro  stavbu  „Olešná,  stavební 
úpravy  VO“.  Předmětem  je  položení  nových  zemních  kabelových  rozvodů  veřejného 
osvětlení  v ochranném  pásmu  stávajícího  vodovodu.  VAS  a.s.,  jako  provozovatel 
vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. 59221/2012-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 ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda 
nabude po schválení Městem Nové Město na Moravě.

c)  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 „Rekonstrukce VO, 
MR a novostavba chrániček optické sítě ul.  Na Vyhlídce a Na Příkopech“. Předmětem je 
položení nových zemních kabelových rozvodů v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a 
kanalizace.  VAS  a.s.,  jako  provozovatel  vodárenských  sítí,  vydal  kladné  vyjádření  zn. 
59234/2012-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 a kanalizace vzniknou. Město Bystřice n.P. dohodu schválilo. 

d)  MUDr. Mašková –Žďár n.S.
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P-SVK  schválilo uzavření  Dohody  o  prostorovém uspořádání  staveb  -  udělení  výjimky 
MUDr.  Heleně  Maškové z prostorového  uspořádání  staveb  pro  stavbu  „Rekonstrukce 
rodinného  domu  č.p.  864  ul.  Revoluční,  Žďár  n.S.,  p.č.1035  a  1034  k.ú.  Město  Žďár“ 
Předmětem je umístění oddílné vnitřní dešťové kanalizace a přístavby zádveří do ochranného 
pásma stávajícího vodovodu. VAS a.s.,  jako provozovatel  vodárenských sítí,  vydal  kladné 
vyjádření zn. 59492/2012-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou MUDr. Mašková zaváže 
k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném 
pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po schválení MUDr. Maškovou.

e)  Manželé Pátkovi – Hamry n.S.
P-SVK  schválilo uzavření  Dohody  o  prostorovém  uspořádání  staveb  -  udělení  výjimky 
manželům  Bohumíru  a  Ludmile  Pátkovým z prostorového  uspořádání  staveb  pro  stavbu 
„Oplocení  vlastního  pozemku,  p.č.  628/21  k.ú.Hamry  n.S“.  Předmětem  je  vybudování 
nového oplocení v ochr.pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace. VAS a.s., jako provozovatel 
vodáren. sítí, vydal kladné vyjádření zn. 59726/2012-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou 
manželé  Pátkovi  zaváží  k  úhradě  nákladů,  škod  a  újmy,  které  případně  v souvislosti 
s prováděním prací v ochran. pásmu vodovodu vzniknou. Manželé Pátkovi dohodu schválili.

f)  Manželé Šenkovi – Hamry n.S.
P-SVK  schválilo uzavření  Dohody  o  prostorovém  uspořádání  staveb  -  udělení  výjimky 
manželům Josefu a Vlastě Šenkovým z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Oplocení 
vlastního pozemku, p.č. 628/6 k.ú.Hamry n.S“. Předmětem je vybudování nového oplocení 
v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a kanalizace. VAS a.s., jako provozovatel vodáren. 
sítí, vydal kladné vyjádření zn. 59255/2012-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou manželé 
Šenkovi zaváží k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací 
v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vzniknou. Manželé Šenkovi dohodu schválili.

15.)  DYJE II.
P-SVK projednalo dopis starosty obce Oslavice k průběhu stavby kanalizace v obci v rámci 
akce Dyje II. Tento dopis byl projednán na SVKMO s tím, že stav akce je průběžně řešen a na 
4.12.2012 je svoláno další jednání k této záležitosti.
Dále P-SVK uložilo  tajemníkovi K-SVK prověřit se správcem stavby nedodělky (zatravnění, 
povrchové  úpravy  apod.)  po  stavbě  kanalizace  Maršovice  a  Pohledec  (případně  i  dalších 
lokalit),  v rámci  stavby „Dyje  II“,  kdy a jakým způsobem bude dodavatel  tyto  nedodělky 
odstraňovat.
Dále P-SVK vzalo na vědomí  informace o průběhu dalších akcí v rámci stavby „Dyje II.“. 

16.)  Pitná voda
P-SVK  schválilo,  na základě SoD akce „Pitná voda Žďársko“ - čl.3.1 ve znění zvláštních 
podmínek, aby zhotovitel vypracoval návrh změny SO 1503 – zastřešení ÚV Mostiště.

P-SVK vzalo na vědomí  informace o vybavení laboratoří na ÚV Mostiště s tím, že projektant 
zaslal na VAS a.s. dispozici laboratoří, odsouhlasenou v rámci DSP, aby byla s ohledem na 
časový průběh zpracování DPS doplněna nebo odsouhlasena nejpozději k 12.12.2012. 

P-SVK vzalo na vědomí  informace o průběhu akce „Zajištění kvality pitné vody – region 
Žďársko“. 

17.) Různé
a)  Žádost městyse Nedvědice – revokace usnesení P-SVK z     24.5.2012 - bod 12.a)  
P-SVK,  na  základě  žádosti  městyse  Nedvědice  UMNE250/2012  z 18.5.2012,  schválilo 
úhradu inž.činnosti městysu na akci „ČOV Nedvědice-posílení aeračního systému“ s tím, že 
náklad na zajištění stavebního dozoru do konce stavby bude činit odhadem 250.000,-Kč.
Dle žádosti městyse Nedvědice 1182/11/Sm. z 19.11. 2012 činí tato částka 211.500,-Kč.
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P-SVK, na základě této žádosti, revokovalo původní usnesení a schválilo úhradu ve výši 
211.500,-Kč.

b) Dohoda mezi SVK a VAS - vodoměry – revokace usnesení P-SVK z     25.10.2012 - bod 10.)  
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.
P-SVK, na základě právního rozboru, revokovalo původní usnesení o dohodě  a  schválilo,  že 
SVK Žďársko jako zmocnitel    zmocňuje   VAS a.s.,  divizi  Žďár  n.S.  jako zmocněného 
k vymáhání vzniklé újmy a nákladů spojených s výměnou vodoměru.

c)   Dodatek č.2 k     SoD  „Měřín, lokalita Balinka – I.etapa-IS a komunikace pro výst.RD“  
Dodavatel  CONTENT s.r.o. Brno – Dodatek č.2 k SoD 3/2012 z 12.1.2012 akce „Měřín- 
lokalita Balinka – I.etapa-IS a komunikace pro výst.RD“ = posun data ukončení stavby do 
15.5.2013  z důvodu  posunu  termínu  související  stavby  plynovodu.  Ostatní  ujednání  se 
nemění, městys a stavební dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.2 k SoD.

d)   Dodatek k     SoD  „Věchnov - kanalizace“ – projektové dokumentace  
Dodavatel  Ing.Milan CIFR, Hranice Dodatek k SoD na projektové práce akce „Věchnov - 
kanalizace“  =  posun  data  předání  PD pro  ÚR do  31.6.2013  a  PD pro  SP  do  30.9.2013 
z důvodu nové trasy kanalizačního přivaděče. Ostatní ujednání se nemění, obec souhlasí. SVK 
schválilo uzavření Dodatku k SoD.

e)   Žádost města V. Meziříčí – zařazení akcí do seznamu investic
P-SVK schválilo, na základě žádosti města V.Meziříčí čj.VÝST/61209/2012/1627/2012-ouleh, 
zařazení akcí Odkanalizování lokality v potokách  a Prodloužení vodovodu v     ul.Třebíčská   do 
seznamu investic SVK s tím, že uložilo K-SVK a VAS a.s. ve spolupráci s městem v r.2013 
zajistit projekční přípravu a realizaci. 

f)   Žádost města V. Bíteš – zařazení akcí do seznamu investic
P-SVK schválilo, na základě žádosti města V.Bíteš čj.MÚVB/7122/12/MAJ/BE, změny akcí 
a zařazení akcí do seznamu investic SVK takto:
1. Přeřazení akcí na realizaci v     r.2013 :  
Rek. VaK ul.Nová Čtvrť ;  VaK ul.Kpt.Jaroše ;  NV, NK Babinec - změnit na NK ul.Růžová ;
2. Přeřazení akcí na projekt.přípravu v     r.2013 a realizaci v     r.2014 :  
RK ul.Pod Hradbami ;  RK ul.Hybešova - jednalo by se i o prodloužení kanalizace, město 
žádá změnu názvu na V.Bíteš – kanalizace ul.Hybešova ;
3. Zařazení akcí na projekt.přípravu v     r.2013 a realizaci v     r.2014 :  
VaK ul. Lánice – ŘSD připravuje rek.st.silnice
NK ul. Rajhradská – napojení nemovitostí na ul.Rajhradská, které nejsou odkanalizovány

g)   Žádost městyse Měřín – zařazení akcí do seznamu investic
P-SVK  schválilo, na základě žádosti městyse Měřín čj.MM 988/12, změny akcí a zařazení 
akcí do seznamu investic SVK takto:
1. Přeřazení akcí na realizaci v     r.2013 :  
RK ul.Na Nivech ;  
2. Přeřazení akcí na projekt.přípravu v     r.2013 a realizaci v     r.2014 :  
ČOV Měřín-rek.ČS, žlabů AN a DN ;  Kanalizace Pustina ;  NVNK ul.Příčná ;

h)   Žádost města N.Město n.M. zařazení akce do seznamu investic
P-SVK schválilo, na základě žádosti města Nové Město na Moravě zařazení akce : Pohledec - 
RD - vodovod a kanalizace do seznamu investic SVK. PD je zajištěna, VAS zajistí vydání ÚR 
na SVK jako investora, financování kanalizace = 100% město, vodovodu = 50/50%.  
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ch)   Datum zařazení akcí do seznamu investic
P-SVK  schválilo,  aby v seznamu investic  bylo  u těch akcí,  které  nemají  datum schválení 
P-SVK, doplněno dnešní datum. U akce Generel odvodnění města V.Bíteš doplnit 29.3.2012. 

i)   Plnění finančního modelu 
P-SVK  pověřilo p.Ivo Rohovského jako jednatele SVKMO projednáním plnění finančního 
modelu.

Příští zasedání P-SVK Žďársko se uskuteční   20.12. 2012 

Žďár nad Sázavou 29.11.2012
Zapsal : Z.Vojta 

                                                                                                                         .....................................................................................................
                                                                                                    Mgr.Josef Vojta 
                                                                                místopředseda předsednictva SVK Žďársko 
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