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

ZÁPIS  a  USNESENÍ   
ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 28.června 2012

Úvodem jednání  předsednictva  SVK Žďársko (  P-SVK )  byl  schválen program zasedání, 
navržený kanceláří SVK Žďársko ( K-SVK )  - viz následující body 1. – 13.

1.)    Kontrola plnění usnesení P-SVK z     24.5.2012  
a) P-SVK schválilo darování parcel č. 4770/16 a 4770/3 k.ú.V.Meziříčí = cesta k VDJ Faják 
– (viz usnesení 12.c) městu Velké Meziříčí s tím, že na nich bude zřízeno věcné břemeno 
chůze a jízdy pro SVK Žďársko. P-SVK  uložilo K-SVK připravit ve spolupráci s městem 
V.Meziříčí podklady k darovací smlouvě. 

b) P-SVK vzalo  na  vědomí plnění  usnesení  z  24.5.2012  a uložilo dále  pokračovat  na 
rozpracovaných úkolech.

2.)   Rozpočtové opatření č. 3 / 2012
P-SVK schválilo rozpočtové opatření č. 3 / 2012 k 28.6.2012, kterým se mění příjmy a výdaje 
rozpočtu SVK Žďársko na rok 2012 takto :
P Ř Í J M Y :   +   46.586.295,00   Kč            V     Ý D A J E : +   46.586.295,00    Kč  

3.)   Plnění rozpočtu k     31.5.2012  
P-SVK  projednalo  a schválilo plnění  rozpočtu  SVK  k 31.5.2012  a  vzalo  na  vědomí 
hospodaření SVK Žďársko. 
Příjmy celkem  177.740.500,- Kč      Výdaje celkem     150.143.200,- Kč
Příjmy celkem po konsolidaci  84.715.700,- Kč     Výdaje celkem po kons.     57.118.400,- Kč

4.)  Vyřazení majetku SVK

a)  P-SVK  schválilo, na základě oznámení VAS a.s., vyřazení nepotřebného majetku SVK 
takto :
MSZV9040840 zařízení ČOV Velké Meziříčí   MSZV9042190 zařízení ČOV Velké Meziříčí
MSZV9040830 zařízení ČOV Velké Meziříčí   MSZV9040870 zařízení ČOV Velké Meziříčí
MSZV9042370 zařízení ČOV Velké Meziříčí   MSZV9040850 zařízení ČOV Velké Meziříčí
Zařízení  jsou  zastaralá,  fyzicky  vyřazena  v rámci  rekonstrukce  ČOV  V.Meziříčí,  P-SVK 
uložilo K-SVK a VAS a.s. vyřadit i evidenčně.
Část MSZV9042922 zařízení ČOV Nedvědice 
Zařízení je zastaralé, fyzicky vyřazeno v rámci rekonstrukce ČOV Nedvědice, P-SVK uložilo 
K-SVK a VAS a.s. vyřadit i evidenčně.

b)  Vyřazení vodoměru č. 0002487355
P-SVK schválilo vyřazení z pohledávek ztracený vodoměr ve výši 595,- Kč, kdy ani po třech 
upomínkách  ho  majitel  do  dnešního  dne  neuhradil.  Vodoměr  byl  vyřazen  z majetkové 
evidence již v roce 2011.

c)  Vyřazení vodoměru č.9562581
P-SVK  schválilo vyřazení  odcizeného  vodoměru  ve  výši  550,-  Kč.  Náhradu  škody 
přefakturuje SVK Žďársko majiteli vodoměru. 

5.)  Žádost obce Vídeň
P-SVK schválilo dle žádosti obce Vídeň č.963/6 Sm.,zařazení staveb do plánu investic takto:
Rekonstrukce vodovodu DN 100 – vč.  na p.č.817/3 (PFO č.152) a  Rekonstrukce části 
kanalizace p.č.  813/1 a 813/22 (u pomníku padlých).  P-SVK  uložilo K-SVK a VAS a.s. 
zajistit přípravu v r.2013 a realizace v r.2014.

1



6.)   Dodatek č.1 k     SoD Žďár n.S. – kanalizace ul. Barákova  
Dodavatel  VHS Žďár nad Sázavou – Dodatek č.1 k SoD akce „Žďár n.S. – kanalizace ul. 
Barákova“ = zvýšení  ceny o 174.085,56 Kč z důvodu vyšší  třídy podloží  oproti  projektu. 
Ostatní  ujednání  se  nemění,  město  a  stavební  dozor  souhlasí,  P-SVK schválilo uzavření 
Dodatku č.l k SoD.

7.)   Dodatek č.1 k     SoD Habří, novostavba VDJ a přív. řadu  
Dodavatel  T.M.V. Bystřice n.P. – Dodatek č.1 k SoD akce „Habří, novostavba VDJ a přív. 
řadu“ = posun termínu dokončení z 31.5. na 15.7.2012 z důvodu napojení statku Mitrov oproti 
projektu.  Ostatní  ujednání  se  nemění,  obec  a  stavební  dozor  souhlasí,  P-SVK schválilo 
uzavření Dodatku č.l k SoD.

8.)   Dodatky č.1 a 2 k     SoD Žďár n.S. – rekonstr. vodovodu a kanalizace, nám.Republiky  
a) Dodavatel  JCZ Maršovice – Dodatek č.1 k SoD akce „Žďár n.S. – rekonstr. vodovodu a 
kanalizace, nám.Republiky“ = zvýšení ceny o 657.943,38 Kč z důvodu vyšší třídy podloží 
oproti projektu. Ostatní ujednání se nemění, obec a stavební dozor souhlasí, P-SVK schválilo 
uzavření Dodatku č.l k SoD.
b) Dodavatel  JCZ Maršovice – Dodatek č.2 k SoD akce „Žďár n.S. – rekonstr. vodovodu a 
kanalizace, nám.Republiky“ = snížení ceny o 160.820,49 Kč z důvodu méněprací na pažení 
oproti projektu.  Ostatní ujednání se nemění, obec a stavební dozor souhlasí, P-SVK schválilo 
uzavření Dodatku č.2 k SoD.

9.)   Výběrová řízení

Nabídka od firmy                                       cena bez DPH         záruka/měs.      doba výst.týdny

a)   „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Žižkova, úsek Š25 – Š 2547“
RN dle PD  2.786 tis.Kč

VHS Žďár n.S                                             2.318.202,-                   60                           6
COLAS CZ stř. Žďár n.S.                           2.470.635,-                   36                           6
Stylstav Křižanov                                        2.640.600,-                   60                           6
1.ŽPV Hamry n.S.                                       2.531.669,-                   42                           6
CONTENT, Brno                                        2.718.494,-                   60                           6
Komise doporučuje:   I.pořadí:    VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o. U malého lesa 1784/5
                             II. pořadí:    COLAS CZ, a.s. Strojírenská ul. Žďár nad Sázavou          
                            III. pořadí:    1.ŽPV, a.s. Hamry nad Sázavou 367 
Složení komise:        Ing. Kadlec, p. Fuksa, Ing. Kalábová,  p. Rada, p. Vojta
Výsledek VŘ byl odsouhlasen telefonicky členy předsednictva dne 1.6.2012.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b)   „Domanin – kanalizace II. etapa  - „Projektová dokumentace“
RN dle odborného odhadu 500 tis.Kč

Ing. Milan Cifr, Hranice                               420.000,-                                     1.7.12 – 30.10.12
Ing. Václav Nečas, Žďár n.S.                       470.000,-                                     1.7.12 – 30.10.12
Vodohosp.atelier, Brno                                526.000,-                                     1.7.12 – 30.10.12
Komise doporučuje  :     I.pořadí:     Ing. Milan Cifr, Pod Hůrkou 1945, Hranice   
                            II. pořadí:     Ing. Václav Nečas, Lesní 31, Žďár nad Sázavou 2          
                           III. pořadí:     Vodohospodářský atelier spol. s.r.o., Růženec 54, Brno 
Složení komise:      Bc. Vojta, Ing. Kalábová, p. Rada                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2



c)   „Dopravní terminál v     N.Městě na Moravě a N. Město n M. – RVK ul. Nádražní  
RN dle PD  3.060 tis.Kč.

FIRESTA Brno                                             1.796.056,-
COLAS CZ Žďár n.S.                                  1.543.552,-
GJW Praha                                                    2.111.776,-
SPH Bystřice                                                1.217.692,-
M-SILNICE H.Brod                                     2.766.819,79
JCZ, Maršovice                                             1.249.520,-
GREMIS V. Meziříčí                                    1.468.361,-
Chládek a Tintěra H.Brod                             1.756.106,30
Komise doporučuje:   I.pořadí:    JCZ, s.r.o.Maršovice 92, Nové Město na Moravě
                             II. pořadí:    SPH stavby s.r.o.Průmyslová 1414,Bystřice n.P.          
                            III. pořadí:    Chládek a Tintěra a.s.Průmyslová 941, Havlíčkův Brod
Složení komise:        p. Šmarda, p. Marek, MVDr. Sokolíček, Ing. Wurzelová, p. Rada

Výběrové řízení organizovala firma GRANT plus s.r.o. Koželská 205, Ledeč nad Sázavou.
Jednalo se o společné VŘ s Městem Nové Město na Moravě, na stavbu Dopravní terminál 
v Novém  Městě  na  Moravě.  Nabídka  byla  posuzována  jako  celek,  hlavní  kriterium  byla 
celkově nabízená cena. / celkově nabídnutá cena činí 15.888.888,- Kč./
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d)   „Žďár nad Sázavou – RVK nám. Republiky - dodatečné stavební práce“
RN dle výkazu výměr cca 700 tis.Kč.

JCZ,Maršovice                                            657.943,38                  60                         
Zakázka  byla  zadána  jako  podlimitní  veřejná  zakázka  na  dodatečné  stavební  práce,  jednacím  řízení  bez 
uveřejnění, jednomu uchazeči / stávající dodavatel /
Složení komise:         p. Fuksa, Ing. Kalábová,  p. Rada

Komise doporučuje:   JCZ, s.r.o.Maršovice 92, Nové Město na Moravě
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e)   „SVK Žďársko – Profil zadavatele“
Nabídka od firmy                                   měsíční poplatek     zřízení profilu    roční služba  
SEV Computing, Praha                            750,-                            v ceně              9000,-
B2B Centrum Praha                                 400,-                               300,-             4800,-
GORDION, Praha                                    495,- za 100MB           1.495,-             neudána
QCM, Brno                                           1.900,-                           19.000,-             neudána
RTS Brno nabídku nepředložila
Otidea Praha nabídku nepředložila
 Složení komise:         JUDr.Havlíková, p.Vojta, p. Rada, / Ing. Vostrejš – odborný poradce / 

Komise  doporučuje:  I.pořadí:    B2B  Centrum  a.s.  Starochodovská  1359/76,  Praha  4  - 
Chodov                                  
                            II.pořadí:   SEV Computing, s.r.o. V Olšinách 16/82, Praha 10
                           III.pořadí:  GORDION, Kolmá 6/682, Praha 9 - Vysočany
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f)  „Měřín – Náměstí, splašková kanalizace – terénní úpravy, úpravy chodníků a vjezdů“
RN dle PD 985tis.Kč     Výběrové řízení organizovala Ing. Veselá.
VHS Žďár nad Sázavou                                 887.976,06                     48                       13
COLAS CZ, Žďár nad Sázavou                     938.938,-                       36                       13
CONTENT Brno                                            915.987,-                       36                       13
Komise doporučuje:         I.pořadí:     VHS Žďár nad Sázavou, spol. s     r.o. U malého lesa   
1784/5
                                 II. pořadí:    CONTENT s.r.o. Příkop 838/6, Brno         
                                III. pořadí:    COLAS,a.s. Provoz Žďár nad Sázavou
Složení komise:         p. Rohovský, Ing. Veselá,  p. Rada 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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P-SVK schválilo,  na  základě  doporučení výběrových  komisí,  výsledky  výběrových 
řízení a pořadí jednotlivých firem – viz body  9.a) - 9.f).   

10.)  Dohody o prostorovém uspořádání staveb

a)  Žďár n.S - Dohoda o prostor.uspořádání staveb
Předsednictvo SVK schválilo uzavření Dohody o prostor.uspořádání staveb - udělení výjimky 
z prostor.  uspořádání  staveb  v ochr.pásmu  vodovodu,  pro  stavbu  „Novostavba  zastávky 
vč.mobiliáře,  ul.Horní“. Předmětem je novostavba přístřešku zastávky hromadné dopravy 
vč.mobiliáře,  zpevněných  ploch  a  el.přípojky  v  ochran.pásmu  vodovodu.  VAS  a.s.,  jako 
provozovatel vod. sítí, vydal kladné vyjádření zn. 56768/2012-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 vzniknou. Dohodu schválila 
rada Města Žďár n.S. 4.6.2012.

b) Žďár n.S - Dohoda o prostor.uspořádání staveb
Předsednictvo SVK schválilo uzavření Dohody o prostor.uspořádání staveb - udělení výjimky 
z prostor.  uspořádání  staveb  v ochr.pásmu  kanalizace,  pro  stavbu  „Stavební  úpravy 
zastávky,  el.přípojka,  ul.Žižkova“.  Předmětem  je  výměna  stavby  přístřešku  zastávky 
hromadné  dopravy  a  zřízení  el.přípojky  v  ochran.pásmu  kanalizace.  VAS  a.s.,  jako 
provozovatel vod. sítí, vydal kladné vyjádření zn. 56769/2012-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 kanalizace vzniknou. Dohodu schválila 
rada Města Žďár n.S. 4.6.2012.

c)  Křižanov - Dohoda o prostor.uspořádání staveb
Předsednictvo SVK schválilo uzavření Dohody o prostor.uspořádání staveb - udělení výjimky 
z prostor. uspořádání staveb v ochr.pásmu vodovodu, pro stavbu „Řešení odtoku dešťových 
vod z     místní komunikace ul.Za Branou  “. Předmětem je nová uliční  vpusť a kanalizační 
přípojka dešťové kanalizace v ochran.pásmu vodovodu. VAS a.s., jako provozovatel vod. sítí, 
vydal  kladné vyjádření  zn.  56879/2012-Še ke stavbě za podmínky,  že se dohodou Městys 
Křižanov zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním 
prací v ochran. pásmu vodovodu vzniknou. Dohoda podléhá schválení Městysem Křižanov.

d)  Žďár n.S – Lojkovi - Dohoda o prostor.uspořádání staveb
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostor.uspořádání staveb - udělení výjimky z prostor. 
uspořádání staveb v ochr.pásmu kanalizace, pro stavbu „Přípojka el.energie nn rekreační 
chaty  na  p.č.8137  k.ú.Město  Žďár“.  Předmětem  je  zřízení  el.přípojky  v  ochran.pásmu 
kanalizace. VAS a.s., jako provozovatel vod. sítí, vydal kladné vyjádření zn. 57492/2012-Še 
ke stavbě za podmínky,  že se dohodou manželé  Lojkovi zaváží k úhradě nákladů, škod a 
újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochran. pásmu kanalizace vzniknou. 

e)  Radostín nad Oslavou - Dohoda o prostor.uspořádání staveb
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostor.uspořádání staveb - udělení výjimky z prostor. 
uspořádání staveb v ochr.pásmu kanalizace, pro stavbu „Rozšíření hřbitova Radostín n.O.-
venkovní kanalizace a vodovod“. Předmětem je vybudování vnitřního vodovodu, splaškové 
kanalizace  a  dešťové  kanalizace  pro  rozšířenou  část  hřbitova  v  ochran.pásmu  tlakové 
kanalizace  PVC  160.  VAS  a.s.,  jako  provozovatel  vod.  sítí,  vydal  kladné  vyjádření  zn. 
55250/2012-Še ke stavbě  podmínky,  že  se  dohodou Obec  Radostín  n.O.  zaváže  k  úhradě 
nákladů, škod a újmy,  které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu 
kanalizace vzniknou. Dohoda podléhá schválení Obcí Radostín nad Oslavou.

11.)  Dyje II.
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P-SVK vzalo na vědomí  informace o průběhu akce „Dyje II“. Milník č.5 byl  splněn, ČOV 
Velké Meziříčí byla od června 2012 uvedena do zkušebního provozu.

12.)  Pitná voda
a)  P-SVK vzalo na vědomí  informace o průběhu akce „Zajištění kvality pitné vody – region 
Žďársko“. Proběhla jednání se SFŽP, MŽP a MF ohledně podpisu rozhodnutí o financování 
akce a rovněž jednání s ČS ohledně úvěru na tuto stavbu.

b)  P-SVK uložilo K-SVK ve spolupráci s VAS a.s. připravit návrh Dodatku ke Smlouvě o 
provozu VaK k zajištění akce „Zajištění kvality pitné vody – region Žďársko“. 

13.) Různé
a)    Schvalování akcí
P-SVK schválilo, aby po dobu od 29.6. do 29.8.2012 byly neodkladné záležitosti (výsledky 
výběr.řízení atd.) projednány a schváleny prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky.

b)   Odsouhlasení odměny
P-SVK schválilo odměnu k životnímu jubileu p.Jindřichu Radovi ve výši 5.000,-Kč.

c)  Žádost městyse Nedvědice– vklad kanalizace do hospodaření SVK
P-SVK, na základě žádosti městyse Nedvědice UMNE306/2012 z 20.6.2012, schválilo  vklad 
nově budované kanalizace – lokalita Krčín a ulička mezi č.p.71 - 79 do hospodaření SVK a 
uložilo K-SVK ve spolupráci s VAS a.s. připravit podklady pro uzavření smlouvy o vkladu. 

d)   Žádost města V.Meziříčí – přeložka vodovodu Hrbov – převod investorství na SVK
P-SVK, na základě žádosti města V.Meziříčí (zápisu z jednání o víceúčelovém hřišti Hrbov) 
z 21.5.2012,  schválilo převzetí investorství přeložky vodovodu míst.části Hrbov – v lokalitě 
přípravy stavby hřiště. Město na své náklady zajistí projekt, územní rozhodnutí a st.povolení a 
následně SVK Žďársko převezme investorství a zajistí výběr.řízení na zhotovitele přeložky – 
100% hrazeno z rozpočtu m.č.Hrbov.

Příští zasedání P-SVK Žďársko se uskuteční 30. 8. 2012  na ČOV Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou 28.6.2012
Zapsal : Z.Vojta 

                                                                                                                         .....................................................................................................
                                                                                                Ing.Dagmar Zvěřinová 
                                                                                 předsedkyně předsednictva SVK Žďársko 
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