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

ZÁPIS a USNESENÍ
ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 22. 12. 2016
Úvodem jednání bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti K-SVK, o
jednáních se členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.
Následně byl projednán program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko ( K-SVK ) - viz
následující body 1.) – 9.). Program byl předsednictvem rozšířen o bod 10.) a schválen.
Přítomno: 7 členů P-SVK - viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno.
Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se
1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 24. 11. 2016
a) P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 27. 10. 2016 a uložilo pokračovat na
rozpracovaných úkolech, které trvají s tím, že tyto úkoly budou uváděny do zápisu, tj.:
28. 1. 2016 - bod 11. a) - provést revizi zařazení SIM s termíny do 23. 7. a 31. 12. 2016 –
25. 8.: VAS předá podklady Městu N. Město n. M.; 29. 9. - Ing. Fuchs – do konce roku obcím budou
podklady předány.
25. 8. 2016 - bod 7. ch) P-SVK pověřilo VAS, spolu s K-SVK, projednat s obcí Sejřek
podmínky napojení a možnost vstupu obce do SVK. 22. 12.: dle domluvy s obcí 6. 12. 2016
proběhne jednání se zastupitelstvem v ¼ 2017 z důvodu posunu schválení PD vodovodu v obci.
29. 9. 2016 – bod 12. b) P-SVK vzalo na vědomí připomínku starosty N. Města n. M. pana
Šmardy ohledně prověření Stanov SVK Žďársko a uložilo K-SVK tuto záležitost připravit. 27. 10.: Na K-SVK zasedne komise pro Stanovy, předpokládá se svolání VH v 06/2017 k této
záležitosti.
24. 11. 2016: - bod 5. c) P-SVK uložilo K-SVK připravit návrh na doplnění „Směrnice SVK
Žďársko, určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ možnost
vícekriteriálního hodnocení uchazečů o tyto zakázky.
- bod 10. b) P-SVK uložilo K-SVK a VAS připravit návrh tiskové zprávy o historii,
hospodaření, investicích atd. SVK Žďársko. 22. 12. – P-SVK schválilo ke zveřejnění tiskovou
zprávu: „Jak jsme na tom s pitnou vodou na Žďársku a co voda odpadní?“ předloženou VAS.
- bod 10. e) P-SVK uložilo VAS (stavební dozor akce „Svratka - NVNK OS Slunný vrch“)
neodkladně svolat jednání ohledně technického řešení tlakové stanice vody za účasti
projektanta, dodavatele, města, VAS, SVK. 22. 12. – trvá, byl prodloužen termín dokončení do
30. 4., projektant se na jednání nedostavil a vyjádření nevydal.
7-0-0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.) Rozpočtová opatření
a) Rozpočtové opatření č. 8. / 2016
P-SVK schválilo rozpočtové opatření č. 8. / 2016, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu
SVK Žďársko na rok 2016 takto:
V příjmech: - 2.223.998,- Kč
Ve výdajích: - 2.223.998,- Kč
7-0-0
b) Rozpočtové opatření č. 9. / 2016
P-SVK schválilo rozpočtové opatření č. 9. / 2016, jehož návrh bude předložen v lednu 2017
společně se závěrečným vyúčtováním za rok 2016.
7-0-0
c) Kanalizace Domanín vyhodnocení SFŽP
P-SVK vzalo na vědomí informaci, že SVK obdržel definitivní přiznání dotace na akci
„Kanalizace Domanín - 2. etapa“ od SFŽP ČR a EU.
7-0-0
3.) Rozpočtové provizorium na ¼ roku 2017
P-SVK schválilo, ve smyslu zákona č.250/2000 Sb., aby po určitou dobu, nejdéle však po
období ¼ roku 2017, se Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko řídil pravidly rozpočtového
provizoria, tj. čerpání rozpočtu je povoleno ve výši 50% výdajů k loňské skutečnosti, mimo
investičních nákladů, které mohou být čerpány neomezeně.
7-0-0
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4.) Výběrová řízení
Akce
Nejlepší nabídky od firem
a) „Radostín nad Oslavou - R ČOV“

cena Kč bez DPH

Komise ve složení: p. Josef Fabík, p. Antonín Váša, Ing. Bláha, Z. Vojta, B. Inwald doporučuje:

I. pořadí: GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí: 924.565,- Kč bez DPH
Jednalo se o opakované výběrové řízení, další oslovené 4 firmy se omluvily.
==================================================================================================

b) „Nová Ves u NMnM - NVNK pro RD V Hátkách“ – společné výběrové řízení
Komise ve složení: Mgr. Helena Tučková, Ing. Roman Trojan, Ing. Bláha, Z. Vojta, Ing. Kalábová doporučuje:

I. pořadí: SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice n. P. 1.642.475,53 Kč bez DPH
II. pořadí: Svobstav s.r.o., Žďárská 81, Nové Město na Moravě 1.682.032,00 Kč bez DPH
III. pořadí: GREMIS s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí 1.782.941,00 Kč bez DPH
-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-SVK schválilo, na základě doporučení výběrových komisí, výsledky výběrových řízení a
pořadí jednotlivých firem – vše viz body 4. a) – 4. b).
7-0-0
==================================================================================================

5.) Dodatky smluv
a) Dodatek č. 2 k SoD 408/2016
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.2 k SoD č. 408/2016 s firmou SPH stavby s. r. o. –
zhotovitel akce „Svratka - NVNK OS Slunný vrch“ na posun termínu dokončení z 31. 12.
2016 na 30. 4. 2017 z důvodu řešení dodávky technologie pro vystrojení posilovací stanice
vodovodu. Ostatní ujednání se nemění, město a stavební dozor souhlasí. Podpis dodatku č. 2
je podmíněn předáním žádosti o prodloužení bankovní záruky do 30. 4. 2017.
7-0-0
b) Dodatek č. 1 k SoD 1/KUBIKO
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 1/KUBIKO z 27. 10. 2016 s firmou
KUBIKO s. r. o. - zhotovitel akce „Olší – TI, SO 1.1 - NV pro zajištění pitné a požární vody“,
na posun termínu dokončení do 30. 4. 2017 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
Ostatní ujednání se nemění, obec a stavební dozor souhlasí.
7-0-0
c) Měřín – N VaK ul. Příčná
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 13/2016 s firmou CONTENT s. r. o. zhotovitel akce „Měřín – N VaK ul. Příčná“, na zvýšení ceny o 26.444,12 Kč bez DPH, tj.
celková cena po vícepracích je 1.213.464,40 Kč bez DPH a na posun termínu dokončení do
30. 12. 2016 z důvodu vyššího rozsahu prací nad rámec původního výkazu výměr. Ostatní
ujednání se nemění, městys a stavební dozor souhlasí.
7-0-0
d) OS Klafar III – část C1, Žďár n. S.
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 1610036 s firmou 1. Žďárská plynařská a
vodařská, a.s. - zhotovitel akce „Obytný soubor Klafar III – část C1, Žďár nad Sázavou“ „SO301-Splašková kanalizace; SO302-Vodovod“, na celkové snížení ceny o 103.895,- Kč
bez DPH z důvodu jiného rozsahu prací oproti původnímu výkazu výměr tj. celková cena po
vícepracích a méněpracích je 3.706.679,- Kč bez DPH. Ostatní ujednání se nemění, město a
stavební dozor souhlasí.
7-0-0
e) Dodatek č. 4 k SoD 2864/20/0 - R ČOV V. Bíteš – kalová koncovka
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 4 k SoD 2864/20/0 „R ČOV V. Bíteš – kalová
koncovka“ s firmou Kunst - zhotovitel stavby, na zvýšení ceny o 19.590,- Kč bez DPH
z důvodu doplnění kabelů na přenos signálů k průtokoměrům a úpravou programu PLC a na
zvýšení ceny o 29.300,- Kč bez DPH z důvodu doplnění a zprovoznění čerpadla tekutého
flokulantu, vše nad rámec původního výkazu výměr. Ostatní ujednání se nemění, město
souhlasí.
7-0-0
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f) ON-LINE monitoring kvality vody
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 09/16/SIH/396 s VAS, divizí Žďár n. S. zhotovitel akce „ON-LINE monitoring kvality vody“, na celkové snížení ceny o 275.000,- Kč
bez DPH z důvodu nižšího rozsahu prací oproti původnímu výkazu výměr, tj. celková cena po
méněpracích je 4.983.417,- Kč bez DPH. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí.
7-0-0
g) SO 4008 (cementace)
P-SVK vzalo na vědomí informace k realizaci akci „JZM Subprojekt 4 - ÚV Vír-Drahonín SO 4008 (cementace)“.
7-0-0
6.) Žádosti členských obcí
a) Nové Město n. M. - RK ul. Drobného
P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Nové Město na Moravě č. j.
MUNMNM/15897/2016-1, doplnění seznamu investic takto: „Nové Město na Moravě – RK
ul. Drobného (u Enpeky)“ - zahájení projektové přípravy v roce 2017.
7-0-0
b) Měřín - VaK ul. Zabrána
P-SVK schválilo, na základě žádosti Městyse Měřín z 2. 12. 2016, doplnění seznamu investic
takto: „Měřín – VaK ul. Zabrána“ - zahájení projektové přípravy v 1. Q 2017, realizace v 2.
pololetí r. 2017 v koordinaci se stavbou KSÚS „III/3518 – Měřín průtah“.
7-0-0
c) Jámy - společné výběrové řízení
P-SVK schválilo, na základě žádosti Obce Jámy zn. 1787/11/Sm, společné výběrové řízení
akce „OS 25 RD – III. a IV. etapa – V a splašková K“. Na stavbu VaK je vydáno st. povolení
ŽP/1450/12/MB na SVK, jež po dohodě s obcí zajistí administraci společného výběrového
řízení.
7-0-0
d) Bystřice n. P. - RV ul. Kulturní
P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Bystřice n. P. z 22. 11. 2016 doplnění seznamu
investic takto: „Bystřice n. P. – RV ul. Kulturní“ - zahájení projektové přípravy v r. 2017,
realizace v r. 2018 v návaznosti na opravy infrastruktury v přilehlé ul. Luční.
7-0-0
e) Pernštejnské Jestřabí - napojení na vodovod SVK
P-SVK projednalo, na základě žádosti Obce Pernštejnské Jestřabí zn. 1756/11/Sm, možnost
napojení této nesvazkové obce na vodovodní přivaděč Olší – Litava. Dle PRVK
Jihomoravského kraje (aktualizace říjen 2016) má být Pernštejnské Jestřabí napojeno na
vodovod Kaly. Dle vyjádření VAS by napojení obce Pernštejnské Jestřabí na náš vodovod
bylo technicky proveditelné, je však nutné, aby obec získala souhlas JM kraje.
7-0-0
f) Věchnov - kanalizace - splátkový kalendář
P-SVK schválilo, na základě žádosti Obce Věchnov č. j. 277/2016, splátkový kalendář na
spolufinancování akce „Věchnov - Kanalizace“ takto: 1. splátka do 02. / 2017: 5.000.000,- Kč
2. splátka do 04. / 2017: 5.000.000,-Kč; 3. splátka do 06. / 2017: 5.000.000,-Kč; 4. splátka do
09/2017: 2.368.134,-Kč.
7-0-0
g) Oslavice - VaK pro 10+3 RD - DSP
P-SVK schválilo, na základě žádosti Obce Oslavice z 8. 12. 2016, proplacení dokumentace
pro stavební povolení akce „Oslavice – V a K pro 10 RD + 3 RD“ dle schváleného usnesení
P-SVK z 27. 11. 2014 bod 7. a).
7-0-0
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h) Bukov – RV – řad „B“ / RV ÚV Vír-Drahonín SO 4016
P-SVK projednalo, na základě žádosti Obce Bukov a přípravy akce „Bukov – RV řad „B““
možnosti rozdělení realizace akce „RV přivaděče ÚV Vír-Drahonín, SO 4016 - výměna
potrubí“ na 2 časové etapy nebo 2 ucelené úseky a to tak, že realizace části stavby v extravilánu
obce proběhne v roce 2017 a v intravilánu obce v letech následujících v součinnosti s obcí, jež
zde připravuje realizaci dalších inženýrských sítí.
P-SVK uložilo K-SVK spolu s VAS o této záležitosti dále s příslušnými orgány jednat. 7 - 0 - 0
ch) Rožná – R ČOV
P-SVK projednalo, žádost Obce Rožná čj. O/0698/2016 a kladné doporučení VAS na
finanční příspěvek na rekonstrukci technologie ČOV Rožná (vložena do hospodaření SVK) ve
výši 70 % skutečných nákladů – dle Zásad investiční politiky SVK ZR a uložilo K-SVK
projednat tento postup s auditorem hospodaření SVK. Žádost obce bude následně znovu
projednána na P-SVK.
7-0-0
7.) Seznam investic
P-SVK vzalo na vědomí ke dni 8. 12. 2016 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko,
který je přílohou tohoto usnesení.
7-0-0
8.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb
a) Město Nové Město n. M. – ul. Petrovická
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu
Nové Město na Moravě z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Nové Město n. M. – ul.
Petrovická – chodník – 1. etapa“. Předmětem smlouvy je umístění nového zemního vedení
kabelů pro VO a PVSEK do ochranného pásma stávajícího vodovodu ve vlastnictví SVK ZR.
VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/5386/2016-Še
ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město Nové Město n. M. zaváže k úhradě nákladů,
škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu
vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Městem Nové Město n. M.
7-0-0
b) Lisovna plastů V. Meziříčí - Karlov
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky
Lisovně plastů V. Meziříčí - Karlov z prostorového uspořádání staveb pro stavbu
„Novostavba skladovací haly a rozšíření výrobních ploch“. Předmětem smlouvy je umístění
nového zemního vnitřního rozvodu vodovodu do ochranného pásma stávajícího vodovodního
přivaděče ÚV Mostiště - ČS Ovčírna ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel
vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/5216/2016-Še ke stavbě za podmínky, že se
dohodou Lisovna plastů Karlov zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně
v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodního přivaděče vzniknou.
Dohodu Lisovna plastů odsouhlasila.
7-0-0
9.) Potvrzení per rollam
a) SoD s f. DUIS
Na základě žádosti VAS na P-SVK z 24. 11. 2016 bod 10. d) a návrhu SoD od firmy DUIS s.
r. o. Brno byla s touto společností uzavřena SoD č. HS 1060 na vypracování studie
modernizace a intenzifikace ČOV Žďár n. S. s termínem plnění do 15. 3. 2017 za cenu
148.000,- Kč bez DPH. Toto rozhodnutí P-SVK, jež bylo přijato způsobem „per rollam“ za
období od 25. 11. do 21. 12. 2016, je na základě Stanov SVK takto zaneseno do dnešního
usnesení P-SVK.
7-0-0
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b) V. Bíteš – IS na Babinci – 1. etapa
Na základě protokolu z 14. 12. 2016 o výběru zhotovitele akce – „Velká Bíteš - „Inženýrské
sítě na Babinci – 1. etapa“ - splašková kanalizace a vodovod, byla jako zhotovitel vybrána
firma IMOS Brno a. s. za cenu 4.975.359,98 Kč bez DPH. Toto rozhodnutí P-SVK, jež bylo
přijato způsobem „per rollam“ za období od 25. 11. do 21. 12. 2016, je na základě Stanov
SVK takto zaneseno do dnešního usnesení P-SVK.
7-0-0
10.) Různé
a) Dne 3. 2. 2017 v 10.00 hodin se v zasedací místnosti VAS uskuteční seminář
k infrastrukturnímu majetku SVK – SIM, MIM. Ing. Fuchs zajistí zaslání pozvánek.
b) Optimalizace limitů ceny vody
P-SVK schválilo uzavření Smlouvy na zpracování „Optimalizace limitů pro vodné a stočné
ve vazbě na projekty OPŽP 2007-2013“ s firmou Ing. Roman Bartoš SWC AUDIT s. r. o.
Brno za cenu do 100.000,-Kč.
7-0-0
c) Měřín – ČOV – žádost na SFŽP
P-SVK schválilo uzavření Smlouvy na zpracování žádosti na SFŽP o dotaci akce „Měřín ČOV, R a doplnění - ČS, žlaby, AN, DZ“ s firmou AP Investing Brno s termínem podání do
17. 1. 2017.
7-0-0
d) Likvidace kalů
P-SVK vzalo na vědomí informace Ing. Zvěřinové o možnostech řešení likvidace
čistírenských kalů.
7-0-0

Další zasedání P-SVK se uskuteční: 26. ledna 2017 v 9.00 h. ve Velkém Meziříčí.
Žďár nad Sázavou 22. 12. 2016
Zapsal: Z. Vojta

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

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva SVK Žďársko
Příloha:
Seznam investic SVK Žďársko

