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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 19.12.2013
Úvodem jednání předsednictva SVK Žďársko ( P-SVK ) byl projednán program zasedání,
navržený kanceláří SVK Žďársko ( K-SVK ) - viz následující body 1.) – 14.).
Program byl předsednictvem rozšířen o bod 15.) a schválen.
1.) Kontrola a doplnění usnesení P-SVK ze dne 28. 11. 2013
P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 28. 11. 2013 a uložilo pokračovat na
rozpracovaných úkolech, které trvají.
Úkoly VAS z P-SVK 28.11.2013 – body 4.d) – 4.f), budou projednány na P-SVK 30.1.2014.
2.) Rozpočtové opatření č. 8 / 2013
a) P-SVK schválilo rozpočtové opatření č. 8 / 2013 k 19. 12. 2013, kterým se mění příjmy a
výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2013 takto:
V příjmech: - 7.206.259,13 Kč
Ve výdajích: - 7.206.259,13 Kč
b) Rozpočtové opatření č. 9 / 2013
P-SVK schválilo rozpočtové opatření č. 9 / 2013, jehož návrh bude předložen v lednu 2014
společně se závěrečným vyúčtováním za rok 2013.
3.) Plnění rozpočtu k 30. 11. 2013
P-SVK projednalo a schválilo plnění rozpočtu SVK k 30. 11. 2013 a vzalo na vědomí
hospodaření SVK Žďársko: v tisících Kč
Příjmy celkem
459.138,3
Příjmy celkem po konsolidaci 359.041,5

Výdaje celkem
602.735,1
Výdaje celkem po konsolidaci 502.638,3

4.) Rozpočtové provizorium na 1. Q 2014
P-SVK schválilo ve smyslu zákona č.250/2000 Sb., aby po určitou dobu, nejdéle však po
období I. Q 2014, se Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko řídil pravidly rozpočtového
provizoria, tj. čerpání je povoleno ve výši 50% výdajů k loňské skutečnosti, mimo
investičních nákladů, které mohou být čerpány neomezeně.
5.) Vyřazení nepotřebného majetku
a) Vyřazení – vodoměr:
inv.č. 2487307 - Vodoměr Q2 Spanner-Polux za 595,-Kč, odcizení na venkovním hydrantu.
b) Vyřazení – vodoměr:
inv.č. 22070976 - Vodoměr Q2 6 za 2.090,-Kč, ztráta majetku, náhrada škody bude
přefakturována vlastníkovi nemovitosti.
c) Vyřazení – odvodnění kalu - ČOV Nedvědice:
MSZV9042915 – odvodnění kalu mechanické, pořiz.cena 965.150,-Kč, zůst. cena 722.253,-Kč.
Nefunkční zařízení z r. 1995, vyřazeno formou šrotace.
P-SVK schválilo vyřazení nepotřebného majetku SVK Žďársko – vše viz body 5. a) - 5. c).
6.) Dodatky smluv se SFŽP ČR
a) Dodatek č. 1 smlouvy č. 08018341 se SFŽP ČR
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 a Změny č. 2 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace
z 28. 03. 2011 ke smlouvě č. 08018341 o poskytnutí podpory od SFŽP ČR, akce „Kanalizace
Stržanov“.
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b) Dodatek č. 1 smlouvy č. 08022661 se SFŽP ČR
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 a Změny č. 1 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace z
08. 09. 2011 ke smlouvě č. 08022661 o poskytnutí podpory od SFŽP ČR, akce „Ochrana vod
povodí řeky Dyje, II. etapa“.
k a) Předmětem doplnění a změny č. 2 smlouvy 08018341 z 28. 03. 2011 jsou v čl. III bodu 5.
písm. e) tyto změny:
k b) Předmětem doplnění a změny č. 1 smlouvy 08022661 z 08. 09. 2011 jsou v čl. III bodu 5.
písm. e) tyto změny:
(stejný text pro oba dodatky:)
- Vodohospodářská infrastruktura bude nejméně po dobu deseti let od ukončení realizace akce
provozována v rámci vlastnického modelu (původně oddílného modelu), tzn., že subjekt
zodpovědný za provozování je 100% vlastněn a zároveň ovládán veřejným vlastníkem,
kterým je SVKMO a infrastrukturu provozuje na základě smlouvy. V průběhu této doby
nesmí být bez souhlasu SFŽP uplatněn jiný model provozování.
- Nejméně po dobu deseti let od ukončení realizace akce bude zabezpečena finanční
udržitelnost projektu, zejména bude zajištěn soulad s cenami pro vodné a/nebo stočné podle
relevantní finanční analýzy a to za podmínek stanovených SFŽP. Stanovení nižších cen je
přípustné pouze na úroveň hranice sociální únosnosti nebo na úroveň, která prokazatelně
vytváří zdroje ve výši „plných odpisů“. Podmínka zajištění souladu cen je považována za
splněnou, budou-li ceny dosahovat alespoň 90% ceny finanční analýzy a to i v případě, že
nebudou opodstatněny některým z výše uvedených důvodů.
- Čistý příjem (případně nájemné) z provozování bude použit pouze pro správu, obnovu
případně rozšíření vodovodů a kanalizací za podmínek stanovených SFŽP.
Ostatní ujednání ani termín dokončení akce se nemění.
7.) Dodatek č. 2; Dodatek č. 3; Dodatek č. 4 smlouvy s ČS a.s.
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 2; Dodatku č. 3; Dodatku č. 4 ke smlouvě č.
ZP/1485/11/LCD o zastavení pohledávek, uzavřenou s Českou spořitelnou a.s., týkající se
stavby „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě JZ Moravy, region Žďársko“.
8.) Dodatky smluv o dílo
a) Dodatek č. 3 k SoD - „Věchnov - kanalizace“ - PD
Dodavatel Ing. Milan Cifr – Dodatek č.3 k SoD na PD akce „Věchnov - kanalizace“ = posun
data odevzdání PD pro ÚR do 31.3.2014, PD pro SP do 31.8.2014 z důvodu jednání o
souhlasu vlastníků dotčených pozemků a navazujících vyjádření. Ostatní ujednání se nemění.
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.3 k SoD.
b) Dodatek č. 2 k SoD - „Domanín – stoková síť“ - PD
Dodavatel Ing. Milan Cifr – Dodatek č.2 k SoD na PD akce „Domanín – stoková síť“ = posun
data odevzdání PD k provedení stavby (DPS) do 31.3.2014, PD kanalizačních přípojek (DKP)
do 31.1.2014 z důvodu jednání o souhlasu vlastníků dotčených pozemků a navazujících
vyjádření. Zároveň byla schválena částečná úhrada za odevzdání PD kanalizačních přípojek
v poměrné výši vzhledem k odevzdaným počtům přípojek. Ostatní ujednání se nemění.
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.2 k SoD.
c) Dodatek č.1 k SoD č. 20130152 – prezentační místnost ÚV Mostiště
Dodavatel Gold Office s.r.o., Olomouc – Dodatek č.1 k SoD č. 20130152 akce „ÚV Mostiště
vybavení prezentační místnosti“ = posun data ukončení do 28.2.2014 vzhledem k posunu přípravy
stavební části akce. Ost. ujednání se nemění. P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1 k SoD.
d) Dodatek č.1 k SoD 18/2013 - „V.Meziříčí – RVK v silnici II/602-směr Karlov“
Dodavatel CONTENT s.r.o., Brno – Dodatek č.1 k SoD akce „V.Meziříčí – RVK v silnici
II/602-směr Karlov“ = zvýšení ceny o 484.669,- Kč bez DPH z důvodu většího rozsahu prací
oproti projektu a tím posun data ukončení do 30.4.2014. Ostatní ujednání se nemění, město a
stavební dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1 k SoD.
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e) Dodatek č.2 k SoD z 23.7.2013 - „N. Město n. M.-RK a př. V ul. Bělisko“
Dodavatel T.M.V. s.r.o., Bystřice n.P. – Dodatek č.2 k SoD z 23.7.2013 akce - „Nové Město
na Moravě – RK a přeložení vodovodu ul. Bělisko“ = zvýšení ceny o 401.102,80 Kč bez DPH
z důvodu většího rozsahu prací oproti projektu. Ostatní ujednání se nemění, město a stavební
dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.2 k SoD.
f) Dodatek č.1 k SoD ze 7.11.2013 - „N. Město n. M.-RV ul. Hornická“
Dodavatel T.M.V. s.r.o., Bystřice n. P. – Dodatek č.1 k SoD ze 7.11.2013 akce - „Nové Město
na Moravě – RV ul. Hornická“ = posun data ukončení do 31.3.2014 vzhledem
ke klimatickým podmínkám. Ostatní ujednání se nemění, město a stavební dozor souhlasí.
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1 k SoD.
g) Dodatek č.3 k SoD z 16.1.2013 - „Bystřice n. P. - V a RK Na Vyhlídce“
Dodavatel SPH stavby s.r.o., Bystřice n. P. – Dodatek č.3 k SoD z 16.1.2013 akce - „Bystřice
n. P. - V a RK Na Vyhlídce“ = zvýšení ceny o 80.548,- Kč bez DPH z důvodu jiné třídy
horniny a většího rozsahu prací oproti projektu. Ostatní ujednání se nemění, město a stavební
dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.3 k SoD.
9.) Plán investic SVK Žďársko
a) P-SVK vzalo na vědomí k 16. 12. 2013 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko
odsouhlasených k realizaci v r. 2014-2015, který je přílohou tohoto usnesení.
b) ÚV Jámy – akumulační nádrž
P-SVK schválilo, na základě dopisu VAS čj. ZR/6054/2013-MR – žádost o zařazení stavby
„Úpravna vody Jámy – akumulační nádrž na odtoku z ÚV“ do plánu investic k realizaci v r.
2015 v souvislosti s připravovanou stavbou ČOV Jámy.
c) Újezd, OS 8 RD – U Horního rybníka
P-SVK schválilo, na základě dopisu obce Újezd čj. 1925/12/SM – žádost o převzetí
investorství a zařazení stavby „Újezd, OS 8 RD v části obce Újezd U Horního rybníka; IO
02.1 vodovod, IO 02.2 splašková kanalizace, IO 02.4 jednotná kanalizace“ do plánu investic
k realizaci v r. 2014 (IO 02.3 dešťová kanalizace nemůže být na SVK převzata).
Obec na sebe a své náklady zajistila DÚR a ÚR. P-SVK zároveň schválilo společné výběrové
řízení s obcí na zhotovitele celého díla.
10.) Plán financování obnovy
P-SVK vzalo na vědomí informace VAS – Ing. Fuchse a Ing. Bejbla, o přípravě modelu Plánu
financování obnovy majetku (PFO).
11.) Provozní smlouva s VAS
P-SVK uložilo K-SVK předložit P-SVK odsouhlasený návrh provozní smlouvy s VAS
s podpisy JUDr. Havlíkové, Ing. Leopolda za SVK a Ing. Fuchse za VAS.
Předložení proběhne formou zaslání emailem do 27. 12. 2013.
12.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb
a) Město Žďár nad Sázavou
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu
Žďár nad Sázavou z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Pěší trasy podél barokního
mostu, k. ú. Zámek Žďár.“ Předmětem je umístění stavby nových stožárů veřejného osvětlení a
kabelových rozvodů do ochranného pásma stávajícího vodovodu a stávající kanalizace. VAS,
jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/5941/2013-Še ke stavbě za
podmínky, že se dohodou Město Žďár n. S. zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které
případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace
vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Městem Žďár nad Sázavou.
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b) Město Žďár nad Sázavou
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu
Žďár nad Sázavou z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Veřejné osvětlení ul.
Sychrova, k. ú. Zámek Žďár.“ Předmětem je umístění stavby nových kabelových rozvodů
do ochranného pásma stávajícího vodovodu. Nové stožáry veřejného osvětlení budou umístěny
mimo ochranná pásma stávajícího vodovodu a stávající kanalizace. VAS, jako provozovatel
vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/5669/2013-Še ke stavbě za podmínky, že se
dohodou Město Žďár nad Sázavou zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně
v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vzniknou.
Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Městem Žďár nad Sázavou.
c) Obec Stránecká Zhoř
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Obci
Stránecká Zhoř z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Stránecká Zhoř, místní část
Kochánov – rekonstrukce místních komunikací“. Předmětem je umístění stavby drenáží, šachty
a uliční vpusti pro betonový žlab do ochranného pásma stávajícího vodovodu. VAS, jako
provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/5863/2013-Še ke stavbě za
podmínky, že se dohodou Obec Stránecká Zhoř zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které
případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace
vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Obcí Stránecká Zhoř.
d) 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 „Ulice Wolkerova –
rekonstrukce komunikace.“ Předmětem je umístění stavby nové oddílné dešťové přípojky vč.
odvodnění komunikace pomocí 2 uličních vpustí do ochranného pásma stávajícího vodovodu a
jednotné kanalizace. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn.
ZR/1383/2013-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 a kanalizace vzniknou. Podmínkou je, aby zhotovitel díla (COLAS) dodal
dokumentaci skutečného provedení. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení Městem Nové
Město na Moravě.
13.) DYJE II.
P-SVK vzalo na vědomí informaci o akci DYJE II. s tím, že byl požádán SVKMO o vyjádření
v dohadných položkách, nejsou však nové zprávy o probíhajících jednáních o změnových
listech.
14.) Pitná voda
P-SVK vzalo na vědomí informace o akci „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské
soustavě JZ Moravy, region Žďársko“ a uložilo K-SVK zaslat upozorňující dopis správci
stavby k předávání jednotlivých částí díla a dodržování bezpečnostních předpisů.
15.) Různé
a) P-SVK vzalo na vědomí informace o zániku zástavního práva v katastru nemovitostí na
parcelu č. 3254 vč. stavby č. p. 244, k. ú. Město Žďár, za stavbu „Lhotka – kanalizace“.
b) P-SVK vzalo na vědomí informace JUDr. Havlíkové o novém občanském zákoníku (NOZ)
a jeho vlivu na svazky obcí s tím, že SVK Žďársko bude i nadále registrován u KÚ Vysočina.
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c) P-SVK vzalo na vědomí návrh tajemníka SVK na termíny zasedání P-SVK v roce 2014, tj.
vždy poslední čtvrtek v daném měsíci, zasedání se nebude konat v červenci, v prosinci se
uskuteční 18.12.

Další zasedání P-SVK se uskuteční: 30. 1. 2014: Velké Meziříčí
Velká Bíteš 19. 12. 2013
Zapsal: Z. Vojta

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

Mgr. Josef Vojta
místopředseda předsednictva SVK Žďársko

Příloha: Plán investic SVK Žďársko

