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

USNESENÍ    
ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 29. ledna 2009 

 

Úvodem jednání předsednictva SVK Žďársko ( P-SVK ), byl schválen program zasedání, 
navržený kanceláří SVK Žďársko ( K-SVK )  - viz následující body 1. – 15. 
 

1.)    Kontrola plnění předešlých usnesení P-SVK 
 

a)  usnesení  z 21.2.2008  
 

11.)  Různé                                                                                                 - úkol průběžně plněn   
a)    Webové stránky SVK Žďársko  - probíhá příprava a projednávání ohledně zaregistrování 
domény s tím, že se upřesňuje forma správce stránek.                             
 

b)  usnesení  z 26.6.2008  
 

8.d) Dodatek k SoD-„SVKMO + SVK  s  D.I.S. – Záruka za odstranění vad“          - úkol trvá  
 

P-SVK projednalo a vzalo na vědomí návrh – Dodatek č.6 SoD 36/2004 z 12.11.2004 s tím, 
že je nutné projednat odstraňování závad s dodavatelem v součinnosti s VAS a.s., návazně 
bude znovu otázka změny obchodních podmínek (záruky za odstranění vad) projednána. 
- P-SVK vzalo na vědomí informace ing.Leopolda a ing.Fuchse o jednáních s dodavatelem. 
- dá1e viz bod 6.) dnešního usnesení. 
 

c)  usnesení  z 28.8.2008  
 

c)   Žďár n.S. – „NK Stržanov“                                                                                   - úkol trvá  

 

P-SVK ukládá K-SVK a VAS a.s. připravit podklady pro vypsání poptávkového řízení na 
organizátora výběrového řízení zhotovitele této akce.  
- 29.1.09 – od SFŽP prozatím nebyly stanoveny podmínky k VŘ. 
 

d)  usnesení  z 25.9.2008  
 

6.)   Žádost LDO Přibyslav  -                                                                                  - úkol splněn 

opětovně svolat jednání k žádosti LDO na ujednání užívání lesní cesty za účasti VAS a.s. 
- p.starosta Mokrý projednal s představenstvem LDO možnosti řešení, P-SVK nesouhlasí 
s výší nájemného, LSO žádá jednání s VAS a.s.  
- 18.12.08 P-SVK pověřuje VAS a.s. jednat s LSO - s výsledkem bude P-SVK seznámeno. 
- VAS a.s. prozatím neprojednala podmínky se zástupci LD Přibyslav, má zpracovány 
podklady provozních činností v běžném roce bez laboratorních činností. 
P-SVK ukládá K-SVK dohodnout s LDO jednání na místě za účasti VAS a.s. 
 

e)  usnesení  z 27.11.2008  
 

3.a.);  3.b) Hamry n.S. – NV-ATS Šlakhamry;   NK Hamry n.S.                               - úkol trvá  

 

Obec Hamry doručí na P-SVK písemná stanoviska k těmto stavbám, VAS a.s. prověří PD a 
rovněž dodá písemná stanoviska. 
- 29.1.09 – VAS a.s. prověřila PD, technické řešení odpovídá požadavkům, cenu stavby lze 
předpokládat nižší, její výše vyplyne z VŘ. 
 

11.d.) V.Meziříčí – umístění el.kabelů veř.osvětlení do ochran.pásma vodovodu - úkol splněn 
Dohoda o udělení výjimky prostorového uspořádání ing.sítí byla předložena MěÚ V.Meziříčí                             

 

f)  usnesení  z 18.12.2008  
 

11.)   Žádost obce Stránecká Zhoř                                                                          - úkol splněn 

 

o prověření tzv.“požárních“ hydrantů v obci z hlediska jejich použití v případě požáru. VAS 
a.s  informovala, že hydranty prověřila a obci bude podána výsledná zpráva.       
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12.)   Strážek                                                                                                               - úkol trvá  

VAS a.s. vypracuje posudek na ekonomiku provozu místní ÚV.   
– 29.1.09  Dle informace VAS a.s. chce Strážek žádat (SFŽP, MZe) o dotaci na ČOV a 
kanalizaci a také na výměnu rozvodných vodovod.řadů .  
 

Ostatní úkoly byly splněny. P-SVK bere na vědomí plnění usnesení předsednictva a ukládá 
dále pokračovat na rozpracovaných úkolech – viz text bodů 1.a) – 1.f). 
 
2.)    Rozpočtové opatření č. 8 / 2008     
 

P-SVK projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 8 / 2008 za r.2008, kterým se upravují 
příjmy a výdaje rozpočtu k 31.12.2008 takto :  
 

P Ř Í J M Y :  29.455.400,- Kč          V Ý D A J E : 29.455.400,- 
 

Celkový rozpočet k 31.12.2008 vč.rozpočtových opatření činí 167.298,4 tis.Kč. 
 

P-SVK schvaluje rozpočtové opatření č. 8 / 2008 ve výši 29.455,4 tis. Kč v příjmech a                              
29.455,4 tis. Kč  ve výdajích  –  viz text bodu 2.). 
 
3.)  Vyúčtování roku 2008 
 

P-SVK vzalo na vědomí informaci o vyúčtování roku 2008. 
 

P-SVK bere na vědomí informaci o vyúčtování roku 2008  –  viz text bodu 3.). 
 
4.)   Žádosti o zařazení staveb do seznamu investic r.2009 
 

P-SVK schválilo žádosti obcí o zařazení akcí do seznamu investic SVK – příprava staveb : 
a) 
Rozsochy - „RV délky cca 120 m na p.č.812“ (z důvodu rek.chodníku)  
                 - „RV délky cca 170 m na p.č.801 a 807/43“ (z důvodu rek.místní komunikace) 
                   Stavby jsou v PFO na r.2013, P-SVK schvaluje zadání PD v r.2009, realiz.r .2010. 
                 - „Dokončení kanalizace v obci Rozsochy“ - PD – místní části 
                    Stavba je v souladu s PRVKKV, výjimka z IP SVK– obec požádá o Kraj Vysočina                    
                    o dotaci na PD jako investor, dále dle Zásad IP.  
 

Ždánice  - „Obec Ždánice-rozšíření vodovodu“ . Obec předá SVK 5x DSP. SVK jako investor  
                   připraví ÚR a SP, zadá vypracování PD pro VŘ. 
 

Budeč  -   „Novost.splaškové kanalizace–vč.čerpání a výtlak.potrubí na ČOV N.Veselí“- obec  
                 zadá DÚR -Uniprojekt = 94.000,-Kč+DPH a bude žádat o dotaci,  SVK jí poskytne   
                 příspěvek na PD dle Zásad IP . 
 

Lhotka -   „ATS“ - obec obdržela dotaci,  P-SVK schvaluje změnu investorství na obec Lhotka.     
                 SVK zajistí pomoc při VŘ na zhotovitele a uhradí technickou pomoc a IČ při stavbě.  
 

N.Město n.M. - „NK - Bělisko“ – napojení 4 RD – SVK zajistí DÚR, DSP 
                       - „RK – Rokytno, vč.napojení na ČOV N.M.n.M“ - SVK zajistí studii 
                       - „RK – Petrovice, vč.napojení na ČOV N.M.n.M“- SVK zajistí přípr. a DÚR 
                       - „RK – Hlinné, vč.řešení koncovky“ –– SVK zajistí přípravu a DÚR 
                       Město N.Město n.Mor.poskytne na přípravu akcí příspěvky dle Zásad IP SVK. 
 

Bystřice n.P. - „Kanalizace Domanín“ – město žádá o dotaci Kraj Vysočina na PD - výjimka  
                         z IP -  P-SVK schvaluje změnu investorství na město, dále dle Zásad IP.  
 

b)   VAS a.s. dopisem č.39627/2009-Pe informovala o aktualizaci seznamu investic na r.2009. 
P-SVK bere informaci na vědomí s tím, že u akce č.58 „N.M.n.M. – NV k 5 RD Petrovice“, je 
nutné s majiteli soukromých parcel dohodnout podmínku, že vodovod bude veden po veřejně 
přístupných pozemcích – budoucí cesta. 
 

P-SVK schvaluje zařazení akcí do seznamu investic na r.2009 a bere na vědomí informaci o 
aktualizaci seznamu investic  - viz text bodů 4.a) -  4.b). 
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5.)  „Novostavba kanalizace Nedvědice“ – lok. K Černvíru, Kr čín,Vejpustek...“ 
 

Na jednání se dostavil starosta městysu Nedvědice ing.Vejrosta a informoval P-SVK o 
vzniklé situaci ohledně možností další přípravy akce s tím, že je možné žádat Jihomoravský 
kraj o dotaci na DSP a prováděcí dokumentaci. P-SVK schválilo změnu investorství této akce 
na městys s tím, že v případě obdržení dotace se bude dále postupovat dle Zásad IP SVK. 
 

P-SVK schvaluje změnu investorství - viz text bodu 5.). 
 
6.)   Žádosti o uvolnění záruk za odstranění vad díla 
 
 

P-SVK obdrželo žádosti o uvolnění záruky za odstranění vad díla : 
a)  PKS INPOS a.s. – zhotovitel akce „Rekonstrukce stok.sítě Žďár n.S.“ 
b) .D.I.S. s.r.o. – zhotovitel akce „Dyje I.“ 
 

P-SVK vzalo žádosti na vědomí s tím, že ukládá K-SVK prověřit po právní stránce, za jakých 
podmínek a zda-li vůbec, by uvolnění záruk bylo možné. 
 

P-SVK bere žádosti na vědomí a ukládá jejich prověření po právní stránce - viz bodu 6.). 
 
7.)   SoD,  Dodatky k SoD 
 

P-SVK projednalo a schválilo následující SoD a Dodatky ke smlouvám : 
 

a)  „VAS a.s. – VÚMPE“ - SoD 
 

 

Dodavatel  VAS a.s. – SoD  - „Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence“ – digitální 
zpracování, termín předání do 28.2.2009 na přísl.vodoprávní úřad, cena 93.992,-Kč bez DPH. 
 

b)   „Žďár n.S. - nám.Republiky a ul. Horní - rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ - PD 
 

 

Dodavatel Ing.Novotný – AQA-CLEAN Jihlava – Dodatek č.1 SoD = rozšíření předmětu díla 
o rekonstrukci vodovodu dol.tlak.pásma (původní předmět jen „Žďár n.S.-rekonstr.kanalizace 
nám.Republiky a ul. Horní v silnici I/37“) = navýšení ceny o + 37.000,-Kč bez DPH, změna 
termínů předání do 31.1.2009 a do 27.2.2009. Ostatní ujednání se nemění. 
 

c)  „Bystřice n.P. – kanalizace a posílení vodovodu pro 9 RD Karasín“ - PD  
 

Dodavatel Ing.Novotný – AQA-CLEAN Jihlava – Dodatek č.1 SoD z 11.12.2008 = rozšíření 
předmětu díla o prodloužení páteřní stoky jedn.kanalizace (původ.předmět jen „Bystřice n.P. 
– dešťová kanalizace a posílení vodovodu pro 9 RD Karasín“) = navýšení ceny o + 23.000,-
Kč bez DPH, změna termínů předání do 27.2.2009. Ostatní ujednání se nemění. 
 

d)   „V.Meziříčí, ul.Bezděkov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ - PD  
 

Dodavatel Ing.Novotný – AQA-CLEAN Jihlava – Dodatek č.1 SoD z 19.11.2008 = rozšíření 
předmětu díla o rekonstrukci úseků kanalizačních stok (původní předmět jen „V.Meziříčí, 
ul.Bezděkov-rekonstr.vodovodu“) = navýšení ceny o + 30.000,-Kč bez DPH, změna termínů 
předání do 31.1.2009 a do 27.2.2009. Ostatní ujednání se nemění. 
 

P-SVK schvaluje SoD a Dodatky k SoD - viz text bodů 7.a ) – 7.d). 
 
8.)  Vodovody vykazující nevyhovující jakost v ukazateli dusičnany 
 

P-SVK projednalo dopis VAS a.s. č. 39468/2009-Pe = zprávu o postupu přípravy k odstranění 
závadného stavu u vodovodů : 
 

Kaly-Zahrada, D.Loučky-Střemchoví : oba vodovody přepojeny na nový zdroj VOV Brno 
a předány obcím Kaly a Dolní Loučky. Závadný stav vyřešen. 
 

Račice – napojení na Dlouhé : na stavbu je vydáno SP – připravuje se změna investora na 
obec Račice– požádala o dotaci MZe – podklady pro žádost předala obci dle dohody VAS a.s.  
Závadný stav zatím trvá.  
 

Rozseč – napojení na Ondrušky : na stavbu je vydáno SP – investor SVK – požádal o dotaci 
MZe. V případě nízkého % dotace musí obec dořešit problematiku finančního krytí stavby. 
Obec požaduje ponechat stávající prameniště pro své potřeby.  Závadný stav zatím trvá.  
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Prosatín : proveden průzkumný vrt, jakost je však opět na hranici limitu dusičnanů. VAS a.s. 
navrhuje instalovat do stávajícího VDJ technologie denitratace. P-SVK bere na vědomí návrh 
na zařazení akce do seznamu investic a ukládá VAS a.s. připravit a předložit na příští P-SVK 
podklady pro PD a následnou realizaci stavby.  Závadný stav zatím trvá.  
 

P-SVK bere informace na vědomí a ukládá VAS a.s. připravit akci Prosatín - viz bod 8.).  
 
9.)   Bilance předávání vod.zařízení z obcí do SVK za r.2008 
 

P-SVK projednalo dopis VAS a.s. č. 39488/2009-Pe = přehled o stavu evidence majetku 
(předaný majetek, nepředaný majetek, přejímkové listy) a přehled o zjištěných vodoprávních, 
majetkových a provozních dokladech staveb. V současné době je rozpracováno předání 12 
staveb, nepředáno je 92 staveb v majetku obcí. P-SVK ukládá předložit VAS a.s. na příští 
zasedání P-SVK návrh smlouvy na předávání majetku v r.2009. 
 

P-SVK bere na vědomí informaci o předávání majetku a ukládá VAS a.s. připravit návrh 
smlouvy - viz text bodu 9.). 
 
10.)   Nepotřebný infrastrukturní majetek SVK  
 

a)   P-SVK projednalo dopis VAS a.s. č. 39490/2009-Fu = informace o jednání s majitelem 
pozemku ČOV Lánice – inv.č.3025-3030 (V.Bíteš) = nepotřebný majetek, který požaduje 
odstranění stavby do r.2010 s tím, že na pozemku může zůstat kanalizace. Zároveň předložil 
cenový návrh na její likvidaci vlastními prostředky. P-SVK bere informaci na vědomí a 
ukládá VAS a.s. připravit podklady pro likvidaci stavby. 
 

b)    P-SVK projednalo dopis VAS a.s. č. 39499/2009-ÚTS = oznámení nepotřebného infrastr. 
majetku – inv.č.SVZA9019900-laminátová budka - rozměry: š.1,8m, hl.1,5m, v 2,25m, 
dveře 0,8x1,97m, zůst.hodnota 4.127,-Kč.  P-SVK schvaluje vyřazení nepotřebného majetku a 
ukládá VAS a.s,. pokud neprojeví zájem o odkup např.členská obec SVK nebo soukromá 
osoba, připravit podklady pro likvidaci stavby dle návrhu. 
 

c)   P-SVK projednalo informaci o návrhu likvidace nepotřebného majetku – viz dopis VAS 
a.s. č. 38879/2008-Fu  a dřívější dopis VAS a.s. č. 31278/2006-PÚ = oznámení nepotřebného 
infrastr. majetku – VDJ+OS a studně Počítky  –inv.č. 156 a 157. P-SVK schvaluje vyřazení 
majetku a ukládá VAS a.s,., připravit podklady pro PD na demolici stavby dle návrhu.. 
 

d)   P-SVK projednalo informaci o návrhu likvidace nepotřebného majetku – viz dopis VAS 
a.s. č. 38879/2008-Fu = oznámení nepotřebného infrastr. majetku – ČS + studny Křídla – 
inv.č. 22. P-SVK schvaluje vyřazení majetku a ukládá VAS a.s,., připravit podklady pro PD 
na demolici stavby dle návrhu.. 
 

P-SVK bere na vědomí informace o návrzích likvidace nepotřebného majetku a ukládá VAS 
a.s., připravit podklady pro likvidaci  - viz text bodů 10.a) – 10.d). 
 
11.)    Příloha č. 6 a) Dodatku č.2 „Smlouvy“  
 

P-SVK schválilo  Přílohu č. 6 a) Dodatku č.2 „Smlouvy“ (o provozu, správě a rozvoji VaK), 
kterou se mění Seznam zařízení v nájmu či zařízení vloženého do hospodaření  SVK Žďársko. 
 

P-SVK schvaluje Přílohu č. 6 a) Dodatku č.2 „Smlouvy“ - viz text bodu 11.). 
 
12.)    Příloha č. 12 a) Dodatku č.2 „Smlouvy“  
 

P-SVK schválilo  Přílohu č.12 a) Dodatku č.2 „Smlouvy“ (o provozu, správě a rozvoji VaK), 
kterou se mění Specifikace dlouhodobého majetku („DM“)  SVK Žďársko. 
 

P-SVK schvaluje Přílohu č.12 a) Dodatku č.2 „Smlouvy“ - viz text bodu 12.). 
 
13.)  „DYJE I.  a  II.“  
 

a)   „DYJE I.“  
 

Po účetní stránce je stavba doúčtována, čeká se pouze na doúčtování dotací z Rakouska. 
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Stále nejsou dořešeny reklamace ČOV N.Město n.M. Opětovně byla na SVK podána žádost o 
uvolnění bankovní záruky za odstranění vad díla. P-SVK zadalo posouzení smlouvy po právní 
stránce, zda-li je možné toto schválit.  
 

P-SVK bere na vědomí informace o akci Dyje I. - viz text bodu  13.a). 
 

b)   „DYJE II.“  
 

SVKMO připravuje VŘ na bankovní služby. 
Dle informace starosty Velkého Meziříčí, město ve vlastní režii projednává stavbu ČOV 
V.Meziříčí se zhotovitelem PD. 
 

P-SVK bere na vědomí informace o přípravě  akce Dyje II. - viz text bodu 13.b). 
 

14.)    „Zajištění kvality pitné vody pro JZ Moravu“  
 

a)  P-SVK projednalo dopis SFŽP ČR č.000425/2009 o neakceptování žádosti o podporu 
z OP ŽP pro projekt „Pitná voda pro JZ Moravu“s tím, že tento projekt zároveň neřeší i 
odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě. 
 

P-SVK bere na vědomí informace o akci „Pitná voda“ a ukládá K-SVK přizvat na příští 
zasedání předsednictva zástupce f.Eurovision Brno k podání informací k této záležitosti - 
viz text bodu 14.a). 
 

b)  Ing.Zvěřinová informovala P-SVK o nutnosti uzavření jednání úhrady dosavadních 
nákladů na“Pitnou vodu“ s SVK Třebíč v souvislosti s neakceptováním žádosti o podporu 
z OP ŽP pro projekt „Pitná voda“s tím, že je nutné vyčíslit a uhradit i dřívější vzájemné 
závazky a pohledávky  (ÚV Mostiště-havárie, nájemné atd.). 
 

P-SVK bere na vědomí informace k jednání s SVK Třebíč - viz text bodu 14.b). 
 

15.)   Různé  
 

Společná výběrová řízení na zhotovitele 
 
 

a.1)  „RVRK ul.Monseova, Křenkova“ -  společné VŘ s městem N.Město n.Moravě na jeho 
stavby v dané lokalitě, organizátor VŘ Investing Třebíč, úhrada nákladů v poměru cen staveb.  
 

a.2)  „Přeložka VaK ul.Nádražní (COOP)“ -  společné VŘ s městem Bystřice n.P. na jeho 
stavbu v dané lokalitě – demolice COOP. Organizátor VŘ zatím nestanoven. Úhrada nákladů 
v poměru cen staveb.  
 

P-SVK schvaluje společná VŘ na zhotovitele staveb - viz text bodů 15.a.1) – 15.a2). 
 
b)   Plná moc – VH SVKMO 
 

P-SVK zmocnilo ing .Viléma Rabnera zastupováním SVK Žďársko v plném rozsahu, včetně 
hlasovacího práva bez omezení, na valné hromadě SVKMO, konané dne 29.1.2009. 
 

P-SVK schvaluje plnou moc na zastupování pro ing.Viléma Rabnera - viz bod 15.b). 
 
c)   Platy pracovníků K-SVK  
 

P-SVK schválilo úpravu platů pracovníků K-SVK od 1.1.2009 dle předloženého návrhu. 
 

P-SVK schvaluje úpravu platů pracovníků K-SVK - viz bod 15.c). 
 
d)   ALPA V. Meziříčí a.s. 
 

Na zasedání P-SVK Ing.Bradáč požádat o prověření možnosti uzavření Dohody o udělení 
výjimky z prostorového uspořádání staveb v ochranném pásmu kanalizace KA DN 600 a o 
vydání kladného vyjádření VAS a.s. k připravované stavbě rozebíratelného přístřešku pro auta 
firmy ALPA Velké Meziříčí a.s. s tím, že část střechy tohoto přístřešku bude zasahovat do 
ochranného pásma kanalizace v majetku SVK Žďársko. ALPA V.Meziříčí by se touto 
Dohodou zavázala, že uhradí veškeré náklady, škody a újmy, které případně v souvislosti 
s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace SVK vzniknou a rovněž případné náklady, 
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škody a újmy, které případně vzniknou VAS z důvodu přerušení či vadného odvodu 
znečištěných vod.  
VAS a.s. k této záležitosti již vydala stanovisko č. 38974/2008-Še, dle kterého nesouhlasí 
s umístěním přístřešku do ochranného pásma kanalizace KA DN 600.  P-SVK s uzavřením 
dohody o výjimce souhlasí pouze za předpokladu, že VAS a.s. uvedené stanovisko přehodnotí 
a k umístění stavby přístřešku vydá kladné stanovisko. 
 

P-SVK schvaluje Dohodu o udělení výjimky za podmínky souhlasu VAS a.s. - viz bod 15.d). 
 
 
 
Příští zasedání P-SVK se uskuteční 26. 2. 2009. 
 
 
 
Žďár nad Sázavou 29.1.2009 
Zapsal : Z.Vojta 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Ing.Dagmar Zvěřinová 
                                                                          předsedkyně předsednictva SVK Žďársko  
 


