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

 
ZÁPIS  a  USNESENÍ   

ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 24.května 2012

Úvodem jednání  předsednictva  SVK Žďársko (  P-SVK )  byl  schválen program zasedání, 
navržený kanceláří SVK Žďársko ( K-SVK )  - viz následující body 1. – 12.

1.)    Kontrola plnění usnesení P-SVK z     26.4.2012  
P-SVK vzalo  na  vědomí plnění  usnesení  z  29.3.2012  a uložilo dále  pokračovat  na 
rozpracovaných úkolech.

2.)   Rozpočtové opatření č. 2 / 2012
P-SVK schválilo rozpočtové opatření č. 2 / 2012 k 24.5.2012, kterým se mění příjmy a výdaje 
rozpočtu SVK Žďársko na rok 2012 takto :
P Ř Í J M Y :   + 11.815.699,24 Kč          V     Ý D A J E : + 11.815.699,24 Kč  

3.) Dodatek č.1 ke smlouvě s     VRV Praha  
P-SVK schválilo Dodatek č.1 Smlouvy se Sdružením VRV-API-EUROVISION na dodávku 
služeb správce stavby pro projekt „Zajištění kvality pitné vody ve vod. soustavě jihozápadní 
Moravy, region Žďársko“ - doplnění účtu SVK Žďársko o předčíslí č.30189, takže číslo účtu 
objednatele je 30189-1622321399/0800. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

4.)  Dodatek č.2 ke smlouvě s     SMP CZ a.s. Praha  
P-SVK schválilo Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Zajištění kvality 
pitné  vody ve  vodárenské  soustavě  jihozápadní  Moravy,  region  Žďársko“  SMP CZ,  a.s., 
Praha, jimž se mění:
- ruší se číslo účtu objednatele 1622321399/0800 a nahrazuje se číslem 30189-1622321399/0800
- ruší se adresa zhotovitele v části 1 SoD a nahrazuje se novou adresou: Pobřežní 667/78, Praha 8
- ruší se adresa zhotovitele v části 2 Přílohy k nabídce pro SoD a nahrazuje se novou adresou : 
  Pobřežní 667/78, Praha 8
- doplňuje se část 2 Přílohy k nabídce pro SoD o jméno p. Karla Uhlíře –zástupce zhotovitele

5.)  Žádost města N.Město na Moravě
P-SVK  schválilo dle  požadavku  města  N.Město  n.M.  zn.MUNMNM/20209/2012  změnu 
plánu investic takto :
a)  Přesun  akcí  na  realizaci  do  r.2013 :  RK  Bělisko;  RK  Petrovická;  NRK  v chodníku 
Tyršova-Komenského nám.;     do r.2014  :  RVK ul.Drobného; RK ul.Nečasova;
                                                  do r.2015  :   RK Hájkova
b)  Nově zařadit akce : příprava v     r.2012 a na realizaci do r.2013   : RV Komenského nám.; 
Rek. VDJ Vlachovice.

6.) Žádost obce Drahonín
P-SVK schválilo finanční příspěvek obci Drahonín na inženýrskou činnost na stavbu „Obec 
Drahonín – vodovodní síť“. Po dokončení bude vodovod předán do majetku SVK, případně 
vložen do hospodaření.
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7.)  Žádost PKS INPOS a.s. o zrušení bankovní záruky
P-SVK  neschválilo žádost  o  zrušení  záruky na  odstranění  vad  díla  bankovní  zárukou od 
zhotovitele  stavebních prací  akce „Rekonstrukce stokové sítě Žďár n.S“ PKS INPOS a.s.. 
Předsednictvo trvá na prodloužení bankovní záruky do konce roku 2012. Po tomto termínu se 
bankovní záruka bude snižovat z důvodu ukončení části záruk. SVK bude jednat se SFŽP o 
možnosti snížení, případně ukončení bankovní záruky po roce 2012. 

8.)  Bystřice n.P. - Dohoda o prostor.uspořádání staveb
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostor.uspořádání staveb - udělení výjimky z prostor. 
uspořádání staveb v ochr.pásmu vodovodu, pro stavby „Rovné - Přechod pro chodce na silnici 
I/19“ a „Rovné – Místo pro přecházení na silnici I/19“. Předmětem je umístění stožáru veř. 
osvětlení   a  betonových sloupků do ochran.pásma vodovodu. VAS a.s.,  jako provozovatel 
vod.  sítí,  vydal  kladná  vyjádření  zn.  56823/2012-Še  a  56855/2012-Še  ke stavbám  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. 
Dohoda podléhá schválení radou Města Bystřice n.P.

9.)  Zpráva VAS a.s. o průběhu identifikace majetku
P-SVK vzalo na vědomí  zprávu VAS a.s. čj. 56283/2012-Pe o průběhu identifikace majetku 
a schválilo následný postup :
 1. U pasportů uvedených v tab.č. 2 podat žádost k místně příslušnému vodoprávnímu úřadu o 
     zahájení řízení o určení účelu stavby a ověření pasportu.
 2. Po vydání rozhodnutí o existenci vodního díla navrhnout obci zahájení řízení o nalezeném 
     majetku ve smyslu výkladu právní komise SOVAK. 
 3. Pokračovat v identifikaci ve smyslu uzavřené smlouvy o zprostředkování z 26.1.2012.

10.)   Dyje II.
P-SVK vzalo na vědomí  informace ing.Leopolda o průběhu staveb akce „Dyje II“ a jejich 
jednotlivých stavbách.  ČOV V.Meziříčí by měla být dokončena do konce května a od června 
by měla být ve zkušebním provozu, veškeré kanalizace by měly být do konce května hotové 
na 60%.

11.)   Pitná voda
P-SVK vzalo na vědomí  informace o průběhu akce „ Zajištění kvality pitné vody, region 
Žďársko“ - Rekonstrukce ÚV Mostiště a část vodovod.přivaděče na ČS Ovčírnu.“

12.)  Různé
a)  Žádost městyse Nedvědice
P-SVK,  na  základě  žádosti  městyse  Nedvědice  UMNE250/2012  z 18.5.2012,  schválilo 
rozložení úhrady podílu městyse na akci „ČOV Nedvědice-posílení aeračního systému“ takto: 
1)  část  finanční  spoluúčasti  uhradit  zápočtem  proti  vyúčtovaným  nákladům  na  zajištění 
stavebního  dozoru  na  novostavbě  kanalizace  a  vodovodu v Nedvědici.  Ke 30.4.2012 činí 
proplacené faktury 180.000,-Kč a do konce stavby činí odhad asi 250.000,-Kč.
2) zbývající část spoluúčasti (cca 650.000,-Kč) rozložit do 2 stejných splátek k 31.3.2013 a 
30.9.2013.

b)   Žádost města V.Meziříčí – kanalizace ul.Ke třem křížům - cca 80 m
P-SVK,  na  základě  žádosti  města  V.Meziříčí  VÝST/15630/2012/1627ouleh  z 21.5.2012, 
schválilo  zařazení do plánu investic rekonstrukci úseku kanalizace v     délce cca 80 m v     horní   
části     ulice Ke třem křížům   a uložilo K-SVK ve spolupráci s VAS a.s. připravit podklady pro 
realizaci stavby.
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c)  Žádost města V.Meziříčí 
P-SVK vzalo na vědomí žádost města V.Meziříčí VÝST/10321/2012/939-SOLAR z 23.5.2012 
o opravu komunikace na parcelách č. 4770/16 a 4770/3 k.ú.V.Meziříčí (cesta k VDJ Faják), 
jenž jsou v majetku SVK. K této komunikaci zaslali na MěÚ V.Meziříčí vlastníci přilehlých 
nemovitostí  žádost o její  převod na město.  P-SVK uložilo K-SVK, ve spolupráci s městem 
V.Meziříčí a VAS a.s., prověřit situaci na místě samém a připravit podklady k této záležitosti 
pro jednání P-SVK.

Příští zasedání P-SVK Žďársko se uskuteční  28. 6. 2012 .

Žďár nad Sázavou 24.5.2012
Zapsal : Z.Vojta
                                                                                                                         .....................................................................................................
                                                                                                        Jan Mokrý
                                                                                místopředseda předsednictva SVK Žďársko 
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