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

ZÁPIS a USNESENÍ
ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 27. října 2011
Úvodem jednání předsednictva SVK Ţďársko ( P-SVK ) byl schválen program zasedání,
navrţený kanceláří SVK Ţďársko ( K-SVK ) - viz následující body 1. – 15.
1.) Kontrola plnění usnesení P-SVK z 29.9.2011
P-SVK schválilo plnění usnesení z 29.9.11 a uložilo dále pokračovat na rozpracovaných úkolech.
2.) Rozpočtové opatření č. 6 / 2011
P-SVK schválilo rozpočtové opatření č. 6 / 2011 k 27.10.2011, kterým se mění příjmy a
výdaje rozpočtu SVK Ţďársko na rok 2011 takto :
P Ř Í J M Y : - 32.270.529,-Kč
V Ý D A J E : - 32.270.529,-Kč
Schválený rozpočet valnou hromadou 269.253.086,- Kč
Rozpočtové opatření č.1/2011
+ 45.139.479,- Kč
Rozpočtové opatření č.2/2011
+ 43.210.000,- Kč
Rozpočtové opatření č.3/2011
+ 17.319.621,- Kč
Rozpočtové opatření č.4/2011
+ 606.374,- Kč
Rozpočtové opatření č.5/2011
+ 3.368.382,- Kč
Rozpočtové opatření č.6/2011
- 32.270.529,- Kč

Celkem rozpočet

346.626.413,-Kč

3.) Jmenování komise na výběr.řízení „Pitná voda-úvěr“
P-SVK schválilo komisi zadavatele k posouzení a komisi k hodnocení nabídek na „Zajištění
úvěru na realizaci projektu Pitná voda pro Ţďársko“ takto :
Členové komise
Náhradníci
Ing.Dagmar Zvěřinová
p.Michal Šmarda
Ing.Petr Leopold
Ing.Milan Vlček
Bc.Josef Vojta
Ing.Radovan Necid
p.Miloslava Kratochvílová p.Vlasta Smutková
p.Zdeněk Vojta
p.Jindřich Rada
4.) Mandátní smlouvy s VAS a.s.
a) Křižanov OS RD Na Zahrádkách – I.etapa
P-SVK schválilo Mandátní smlouvu č.1032/2011-MS s VAS .a.s., divize Ţďár n.S. - na
investorskou inţenýrskou činnost a technickou pomoc takto :
akce „Křiţanov OS RD Na Zahrádkách – I.etapa“ za cenu maximálně 131.926,-Kč bez DPH,
termín do 31.12.2012.
P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.
b) Dolní Rozsíčka – rekonstrukce vodovodu
P-SVK schválilo Mandátní smlouvu č.1033/2011-MS s VAS .a.s., divize Ţďár n.S. - na
investorskou inţenýrskou činnost a technickou pomoc takto :
akce „Dolní Rozsíčka – rekonstrukce vodovodu“ za cenu maximálně 192.119,-Kč bez DPH,
termín do 31.12.2012.
P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.
5.) Žádosti VAS a.s. o zařazení staveb do seznamu investic
a) „ON-line monitoring kvality vody“
P-SVK schválilo ţádost VAS a.s. čj.53744/2011-Mr na zařazení akce „ON-line monitoring
kvality vody“ do seznamu investic a to ve dvou etapách, tj na r.2012 příprava a v r.2013
provedení v návaznosti na realizaci akce „Zajištění kvality Pitná vody – Ţďársko“.
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b) Rekonstrukce ÚV Vír
P-SVK schválilo z ţádosti VAS a.s. čj.53953/2011-Mr zařazení akcí „Rekonstrukce ÚV Vír“
do seznamu investic na r. 2012 a to částí : „Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí“,
Rekonstrukce řídícího systému“ a „Výměna čerpadla směr Bystřice n.P.“ Akce budou
realizovány v návaznosti na usnesení P-SVK z 28.4.11 - zachování standartu současného
provozu ÚV Vír.
c) Rekonstrukce přivaděče ÚV Vír-Drahonín
P-SVK neschválilo z ţádosti VAS a.s. čj.53953/2011-Mr zařazení akce „Rekonstrukce
přivaděče ÚV Vír-Drahonín“ do seznamu investic.
6.) Žádost obce Újezd
P-SVK schválilo ţádost obce Újezd ze 14.10.2011 o převod investorství z obce na SVK a
úhradu inţenýrské činnosti u akce „Rekonstrukce a prodlouţení jednotné kanalizace DN 300
za šachtou Š 100“. Projektová dokumentace a st.povolení je na náklady obce, po vydání
st.povolení bude poţádáno o převedení investorství. Inţ.činnost bude hrazena aţ od realizace
akce v r.2012.
7.) Žádost obce Vídeň
P-SVK schválilo ţádost obce Vídeň z 30.9.2011 o převod investorství z obce na SVK a
společné výběrové řízení na akce : „Technická infrastruktura pro OS RD v obci Vídeň –
lokalita K lomu“ a „Místní komunikace pro OS RD v obci Vídeň – lokalita K lomu“.
Projektové dokumentace a st.povolení jsou na náklady obce. Akce budou realizovány
v r.2012.
8.) Žádost městyse Měřín
P-SVK schválilo ţádost městyse Měřín z 12.10.2011 o následující akce s tímto postupem :
„NVNK ul.Příčná“ – přeřadit do seznamu investic na r. 2013
„Kanalizace Pustina“ – do seznamu investic na r. 2013, DSP je vypracována, VAS a.s. zajistí
ÚR, SP a ţádost o dotaci na MZe na termín 01/2012.
„NVNK ul.Luční“ – převod investorství na SVK, do seznamu investic na r. 2012, VAS a.s.
zajistí ÚR, SP.
„Rekonstrukce ČOV Měřín“ – do seznamu inv.- příprava na r. 2012, předpokl. realizace 2013
„Rekonstrukce vodovodu ul.Na Nivech“ – do seznamu investic - příprava na r. 2012,
předpokl. realizace 2013.
9.) Dodatky k SoD
a) Dodatek č.1 k SoD 19/2011 -„Měřín-Náměstí, splašková kanalizace“
Dodavatel VHS Ţďár n.S. s.r.o. – Dodatek č.1 k SoD č.19/20111 akce „Měřín-Náměstí,
splašková kanalizace“ řeší prodlouţení termínu dokončení díla z 31.10.11 na 30.11.2011a
předání dokladů z 15.11.na 22.12.2011 z důvodu zpoţdění povolení překopu silnice II/602 a
skalního podloţí oproti PD. Ostatní ujednání se nemění, městys a stavební dozor souhlasí.
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1 k SoD č.19/2011.
b) Dodatek č.1 k SoD z 12.8.2011 -„V.Meziříčí-Rek.vodovodu ul.Vrchovecká“
Dodavatel CONTENT s.r.o. Brno – Dodatek č.1 k SoD z 12.8.2011 akce „V.MeziříčíRekonstrukce vodovodu ul.Vrchovecká“ řeší rozdíl mezi skutečně prováděnými pracemi a
výkazem výměr v PD takto : vícepráce 61.729,- bez DPH – napojení nemovitosti p.Bradáčová
= 100% hradí město V.Meziříčí, vícepráce 6.027,-Kč bez DPH – posunutí hydrantu kvůli
plynovodu = 100% hradí město V.Meziříčí, vícepráce 12.752,- bez DPH – propojení okruhu
vodovodu = 70% hradí SVK, 30% hradí město V.Meziříčí. Ostatní ujednání se nemění, město
a stavební dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1 k SoD z 12.8.2011.
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c) Dodatek č.2 k SoD z 30.6.2011 – „Rekonstrukce TI ul.Brněnská N.Město n.M.“
Dodavatel JCZ, s.r.o. Maršovice – Dodatek č.2 k SoD z 30.6.2011 akce „Rekonstrukce TI
ul.Brněnská N.Město n.M.“ = zvýšení ceny o 91.027,80 Kč bez DPH z důvodu většího
rozsahu prací oproti PD, toto navýšení 100% hradí město N.Město n.M.. Ostatní ujednání se
nemění, město a stavební dozor souhlasí. P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.2 k SoD
z 30.6.2011.
10.) Stanovení ceny vodného a stočného na r.2012
P-SVK schválilo návrh VAS a.s. divize Ţďár n.S. na kalkulaci cen vodného a stočného od
1.1.2012 takto :
Vodné
Stočné
Celkem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena r. 2012 s DPH: 45,00 Kč/m3

32,70 Kč/m3

77,70 Kč/m3

Zároveň P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.3 Smlouvy o provozu, nájmu, správě a rozvoji
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, kterým se stanoví nájemné na r.2012 ve výši
65.623.200,-Kč bez DPH.
Nárůst ceny je způsoben především zvýšením DPH z 10% na 14%, povinností navýšení ceny
o 5%, jenţ je podmínkou finančního modelu pro příjem dotací z EU a nárůstem ceny surové
vody o 7,5% - vše viz podrobný rozbor – příloha tisková zpráva.
11.) Plán investic na r. 2012
a) P-SVK vzalo na vědomí předloţený návrh plánu investic na r. 2012 s tím, ţe do seznamu
budou doplněny dnes schválené akce. Zároveň P-SVK vyzvalo ta města a obce, jejichţ akce
jsou uvedeny v seznamu pouze informativně (bez data schválení v P-SVK), aby nejpozději do
11.11.2011 písemně potvrdili jejich realizaci.
b) „Nížkov-Kanalizace podél zatrubněného potoka“
P-SVK, v návaznosti na usnesení z 29.9.2011, schválilo realizaci akce „Níţkov-Kanalizace
podél zatrubněného potoka“ v r. 2012. Je zpracována DÚR, ale je nutná její aktualizace s tím,
ţe je moţné stavbu rozdělit na 2 nebo 3 stavební objekty. P-SVK uložilo VAS a.s. zajistit
k akci potřebné podklady.
c) „Žďár n.S. – Kanalizace ul.Barákova“
P-SVK, v návaznosti na návrh seznamu investic, schválilo realizaci akce „Ţďár n.S.Kanalizace ul.Barákova“ v r. 2012. P-SVK uložilo VAS a.s. zajistit k akci potřebné podklady.
12.) Dohody o prostorovém uspořádání
a) Dohoda o prostorovém uspořádání sítí - Město V.Meziříčí
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání sítí - udělení výjimky
z prostorového uspořádání sítí v ochranném pásmu vodovodu, pro připravovanou stavbu
„Napojení tech.sluţeb V.Meziříčí na optický kabel“u areálu Agados, jejíţ investorem je
Město V.Meziříčí.
VAS a.s. jako provozovatel vod. sítí vydal kladné vyjádření č. 53159/2011-Še k připravované
stavbě za podmínky, ţe se dohodou město V.Meziříčí zaváţe k úhradě nákladů, škod a újmy,
které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou.
Platnost dohody je podmíněna schválením radou města V.Meziříčí 2.11.2011.
b) Dohoda o prostorovém uspořádání staveb - p.David Pivko
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky
z prostorového uspořádání v ochranném pásmu kanalizace, pro připravovanou stavbu
„Přístřešek na p.č.568/4 k.ú.Bystřice n.P.“, jejíţ investorem je p.David Pivko.
VAS a.s. jako provozovatel vod. sítí vydal kladné vyjádření č. 52534/2011-Še k připravované
stavbě za podmínky, ţe se dohodou p.Pivko zaváţe k úhradě nákladů, škod a újmy, které
případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace. Uzavření dohody
bylo odsouhlaseno s vlastníkem nemovitosti.
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c) Dohoda o prostorovém uspořádání staveb - manželé Hadovi
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky
z prostorového uspořádání v ochranném pásmu kanalizace, pro připravovanou stavbu
„Novostavba a přístavba RD Ţďár n.S. č.p.726 ul.V Zahrádkách – opěrná zeď“, jejíţ
investorem jsou manţelé Hadovi.
VAS a.s. jako provozovatel vod. sítí vydal kladné vyjádření č. 53501/2011-Še k připravované
stavbě za podmínky, ţe se dohodou manţelé Hadovi zaváţí k úhradě nákladů, škod a újmy,
které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace. Uzavření
dohody bylo odsouhlaseno s vlastníky nemovitosti.
d) Dohoda o prostorovém uspořádání sítí – Obec Březí
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání sítí - udělení výjimky
z prostorového uspořádání sítí v ochranném pásmu vodovodu, pro připravovanou stavbu
„Březí – dešťová kanalizace“, jejíţ investorem je Obec Březí.
VAS a.s. jako provozovatel vod. sítí vydal kladné vyjádření č. 53683/2011-Še k připravované
stavbě za podmínky, ţe se dohodou Obec Březí zaváţe k úhradě nákladů, škod a újmy, které
případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Uzavření
dohody schválilo zastupitelstvo obce Březí 20.10.2011.
13.) Dyje II.
Na jednání P-SVK se dostavili Ing.Gut za SVKMO a Ing.Černík za správce stavby Dyje II.,
kteří informovali o průběhu akce „Dyje II. - region Ţďársko“. Byl splněn 4.milník (40%) akce
jako celek, ukončení se předpokládá do 06/2013. Na akci byly uvolněny finanční prostředky
ze SFŢP a dne 7.11.2011 proběhne na SVKMO školení účetních k této záleţitosti.
Starosta V.Meziříčí Ing.Necid poukázal na problémy na stavbách ČOV V.Meziříčí,
Kanalizace Oslavice a Kanalizace Mostiště – viz přiloţené záznamy.
Starosta N.Města n.M. p.Šmarda důrazně upozornil na největší problém akce, jimţ je stavba
Kanalizace N.Město n.M.- ul.Vlachovická, kde je velký termínový skluz a nedokončená
stavba kanalizace brzdí návazné stavby, které v této lokalitě musí realizovat další investoři.
Oba přítomní hosté slíbili zaměření kontrolní činnosti na tyto problematické lokality a přijetí
opatření s jiţ připravenými personálními změnami supervizorů.
P-SVK vzalo na vědomí přednesené informace s tím, ţe je nezbytně nutné na kontrolních
dnech trvat na dodrţení harmonogramu kaţdé jednotlivé stavby, ne jenom milníku jako celku.
14.) Pitná voda
P-SVK vzalo na vědomí informace o postupu akce „Zajištění kvality pitné vody – region
Ţďársko (Rekonstrukce ÚV Mostiště a část vodovod.přivaděče na ČS Ovčírnu)“. Nebyly
podány ţádné námitky účastníků výběrového řízení na správce stavby a zhotovitele tohoto
díla, proto dne 26.10.2011 byly podepsány smlouvy o dílo se správcem stavby a se
zhotovitelem stavby.
15.) Různé
a) Výkup akcií VAS a.s.
P-SVK vzalo na vědomí dopis SVKMO s.r.o. Brno ohledně výkupu akcií VAS a.s. od
drobných akcionářů, dle kterého SVKMO navrhuje, aby mu SVK Ţďársko na tento nákup
poskytl půjčku ve výši 2.954.000,-Kč. P-SVK tento návrh neodsouhlasilo, jelikoţ Stanovy
SVK Ţďársko tento postup nedovolují. P-SVK uložilo právní zástupkyni SVK paní
JUDr.Havlíkové projednat s právním zástupcem SVKMO JUDr.Vágnerem smlouvu na odkup
těchto akcií a to z limitu 29.400.000,-Kč, jenţ byl k tomuto účelu odsouhlasen valnou
hromadou SVK Ţďársko dne 16.9.2010, a ze kterého bylo dosud čerpáno 25.141.000,-Kč.
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b) VAS a.s. – volba člena představenstva
P-SVK vzalo na vědomí informaci, ţe Bc.Josef Vojta byl 20.10.2011 zvolen za SVK Ţďársko
členem představenstva VAS a.s. Zároveň P-SVK pověřilo Bc.Vojtu prověřením kalkulace ceny
vodného a stočného v souvislosti s centralizací laboratoří VAS a.s. do Brna.
c) Valná hromada SVKMO
P-SVK vzalo na vědomí informaci, ţe se Ing.Dagmar Zvěřinová za SVK Ţďársko zúčastní dne
3.11.2011 valné hromady SVKMO.
d) Město Svratka – Kanalizace II.etapa; Rekonstrukce kanalizací
P-SVK vzalo na vědomí informace Města Svratka z 27.10.2011 o předpokládaném časovém a
věcném harmonogramu realizací výstavby a rekonstrukcí kanalizací v městě Svratka. Město
Svratka poţádalo MZe o dotaci akce „Kanalizace Svratka II.etapa“, s předpokládaným
začátkem realizace v r.2012 v případě přiznání dotace. Jelikoţ však usnesením P-SVK
z 26.5.2011 bylo schváleno zařazení do seznamu investic akcí „Rekonstrukce kanalizace
nám.Nár.povstání“ a „Rekonstrukce kanalizace ul.Komenského“, poţádalo město o ponechání
těchto akcí v seznamu investic s tím, ţe prozatím nebudou pokračovat přípravné práce na
těchto stavbách a to do obdrţení informace o přiznání nebo nepřiznání výše uvedené dotace –
předpoklad ¼ 2012.

Příští zasedání P-SVK Žďársko se uskuteční 24.11.2011 v sídle SVK Žďársko.
Ţďár nad Sázavou 27.10.2011
Zapsal : Z.Vojta

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

Ing.Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva SVK Ţďársko
Přílohy :
Tisková zpráva o ceně vody na r.2012
Zápisy z jednání města V.Meziříčí – Dyje II.

