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

USNESENÍ    
ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 26. února 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.   
- 26.2.09 – probíhá jednání s f.SEWACO o převzetí domény z akce Dyje I.                           
 

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. 
 

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.  
- 26.2.09 – SVK obdržel potvrzení o přiznání dotace od SFŽP. 
 

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. 
– dne 16.2.09 proběhlo jednání SVK-LDO-VAS. P-SVK vzalo informace od účastníků 
jednání na vědomí. 
 

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. 
- 26.2.09 – SVK obdržel zápis č.23 z rady obce Hamry n.S. s tím, že se obec k financování 
vyjádří po svém vyhodnocení PD. 
 

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 .  
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15.d)   ALPA V. Meziříčí a.s.                                                                                     - úkol trvá 
 

Ing.Bradáč požádat VAS a.s. o přehodnocení stanoviska č. 38974/2008-Še, dle kterého VAS 
a.s. nesouhlasí s umístěním přístřešku f.ALPA V.Meziříčí do ochranného pásma kanalizace. 
 

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.)  Návrh rozpočtu na rok 2009 
 

P-SVK schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2009 takto :  
Návrh rozpočtu na rok 2009 :    Příjmy : 150.166.600,-Kč      Výdaje : 150.166.600,-Kč 
Návrh rozpočtu bude písemně zaslán všem členským obcím k vyvěšení na úřední desku s tím, 
že návrh rozpočtu na r.2009 bude předložen ke schválení VH SVK Žďársko dne  19.3.2009. 
 

P-SVK schvaluje návrh rozpočtu SVK  Žďársko na r.2009  – viz text bodu 2.) . 
 
3.)   Závěrečný účet roku 2008 
 

P-SVK schválilo předložený závěrečný účet roku 2008.  
Výsledek hospodaření hlavní činnosti k 31.12.2008           :   -  3.371.881,52 Kč 
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2008 :   -30.641.377,58 Kč 
Závěrečný účet bude zaslán všem členským obcím k vyvěšení na úřední desku s tím, že 
závěrečný účet r.2008 bude předložen ke schválení valné hromadě SVK dne 19.3.2009. 
 

P-SVK schvaluje závěrečný účet  SVK  Žďársko za rok 2008 – viz text bodu 3.) . 
 
4.)   Valná hromada SVK Žďársko 
 

P-SVK schválilo svolání valné hromady SVK Žďársko na čtvrtek 19.3. 2009 od 9.00 hodin,    
(8.30 – 9.00  hodin prezence) do zasedací síně Hasičské vzájemné pojišťovny (bývalá NF) ve 
Žďáře nad Sázavou. 
Informace k VH budou písemně zaslány všem členským obcím k vyvěšení na úřední desku. 
 

P-SVK schvaluje svolání VH SVK Žďársko na 19.3.2009 – viz text bodu 4.) . 
 
5.)   Odpisy majetku 
 

a)   P-SVK schválilo, že za rok 2008 nebude SVK Žďársko uplatňovat daňové odpisy za 
stavby Dyje I. a Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou III. a to z důvodu ještě 
nedošlých dotací po závěrečném vyúčtování staveb. 
 

P-SVK schvaluje neuplatnění daňových odpisů za r.2008 – viz text bodu 5.a.). 
 
b)  P-SVK vzalo na vědomí informaci, že SVK Žďársko nabyl majetek darováním z obcí a 
měst. Počínaje od 1.1.2008 dle ustanovení § 27, bod ch) zákona 586/1992 Sb. o daních 
z příjmů (bylo přijato zákonem 261/2007 Sb.) není možné daňově odepisovat majetek, který 
byl nabyt bezúplatně a to i před rokem 2008.  
 

P-SVK bere informaci na vědomí – viz text bodu 5.b) . 
 
6.)   Audit hospodaření SVK 
 

P-SVK vzalo na vědomí zprávu o provedeném auditu hospodaření SVK Žďársko firmou HB 
Auditing se závěrem, že při přezkoumání hospodaření SVK Žďársko za r.2008 nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva byla předána kontrolní komisi a bude přednesena na VH. 
 

P-SVK bere zprávu na vědomí – viz text bodu 6.) . 
 
7.)  Výběrová řízení     
 

 

Stavba        Nabídka od firmy       Cena v Kč bez DPH       Záruka-měs.      Doba výst.-týdny      
 

a)   „Obytný soubor RD ul. Nad Městem, Nové Město na Moravě, splašková kanalizace“ 
 

1. ŽPV Hamry                                    5.905.031,-  36   23 
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VHS Žďár n.S.                                   5.468.460,-  60   22 
BETON SPH, Bystřice n.P.               5.589.860,-  48   20 
GREMIS V.Meziříčí                          5.620.985,-  60   21 
JCZ, Maršovice                                  5.293.726,30  60   18 
 

Komise doporučuje:          JCZ, s.r.o.Maršovice 92, Nové Město na Moravě 
 

Složení komise   :               p.Marek, p.Hemza, p.Rada, p.Popelka, Ing.Kalábová 
 
b)   „Rožná-Padělek – prodloužení vodovodu a spl.kanalizace“ - PD 
 

BETON SPH s.r.o.,Bystřice n.P.  83.000,- Kč bez DPH-poptávkové řízení-oslovení uchazeče 
                   

c)    „Rožná  - Zlatkov-Borovičky – prodloužení vodovodu“  - PD 
 

BETON SPH s.r.o.,Bystřice n.P.  72.000,- Kč bez DPH-poptávkové řízení-oslovení uchazeče                
 

d)    „Budova SVK Žďársko - zateplení +fasáda části vnější stěny“ 
 

STYLSTAV Křižanov s.r.o.    98.580,- Kč bez DPH    - poptávkové řízení-oslovení uchazeče              
 

P-SVK schvaluje jako zhotovitele výše uvedené firmy – viz text bodů 7.a) –7.d). 
 

e)  „Novostavba kanalizace Nedvědice“ – lok. K Černvíru, Kr čín,Vejpustek...“     - 
 

Zrušení zadávacího řízení  na zpracovatele žádosti o dotaci z OP ŽP. V souladu s § 84 
odst.2, písm. e) zákona 137/2006 Sb. zadavatel ruší zadávací řízení a pověřuje společnost 
RTS, a.s.Brno vypracovat oznámení o zrušení zad.řízení a zaslání jednotlivým zájemcům. 
 

P-SVK schvaluje zrušení zadávacího řízení  - viz text bodu 7.e). 
 

f)   Žďár n.S. – „NK Stržanov“                                                                                    

P-SVK ukládá K-SVK připravit výběrové řízení na zhotovení tendrové PD pro výběr 
dodavatele této akce.  
 

P-SVK ukládá připravit výběrové řízení na tendrovou PD - viz text bodu 7.f). 
 
8.)   Milešín – žádost o vstup do SVK 
 

P-SVK vzalo na vědomí doplnění informací k žádosti obce Milešín o přijetí do SVK Žďársko, 
která bude předložena 19.3.2009 valné hromadě SVK Žďársko.  
 

P-SVK bere na vědomí doplnění žádosti obce Milešín o vstup do SVK  - viz text bodu 8.). 
 
9.)   Věcná břemena 
 

P-SVK projednalo a schválilo přípravu návrhů na uzavření smluv o zřízení práva věcného 
břemene - dle znaleckého posudku, na umístění staveb vodních děl na parcely číslo : 
4116/1 k.ú.Velké Meziříčí – LV 3511 
252/6  k.ú.Jiříkovice u N.M.n.M. – LV 117. 
 

P-SVK schvaluje přípravu smluv na zřízení věcného břemene - viz text bodu 9.). 
 
10.)    Odkupy, směny pozemků 
 

a) P-SVK projednalo a schválilo přípravu návrhů na uzavření kupních smluv na parcely číslo:  
543/43 a 543/44  k.ú.Radostín n.O. – LV 16 - dle znaleckého posudku  
211/2  k.ú.Kundratice u Křižanova – LV 21 - dle znal.posudku a dohody s vlastníkem. 
 

b) P-SVK projednalo a schválilo přípravu návrhů na uzavření vzájemných darovacích smluv 
na parcely s městem Bystřice n.P., jimiž bude dořešeno vlastnictví pozemků na ČOV Bystřice 
nad Pernštejnem a jejím okolí.  
 

P-SVK schvaluje přípravu kupních a darovacích smluv na pozemky - viz bod 10.a) – 10.b). 
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11.)   Žádost obce Polnička 
 

P-SVK projednalo a za splnění technických předpokladů pro napojení schválilo žádost obce 
Polnička o povolení napojení své kanalizace na kanalizační šachtu připravované kanalizace 
Stržanov v místě začátku gravitačního potrubí – napojení na kanalizaci Žďár n.S. a čištění 
odpadních vod na ČOV Žďár n.S.  VAS a.s. prověří kapacitu a technické možnosti ČOV Žďár 
n.S. a do vyjádření zapracuje podmínku, že v případě nutnosti rekonstrukce ČOV Žďár se na 
ní bude obec Polnička finančně podílet v poměru počtu napojených obyvatel. 
 

P-SVK schvaluje napojení kanalizace obce Polnička za podmínky splnění technických a 
finančních předpokladů - viz bod 11.). 
 
12.)   „Bytová zóna Sluneční vrch – Hamry n.S.“ 
 

P-SVK projednalo dopis investora - NIMIRU spol.s r.o., týkající se připravované výstavby 
v obci Hamry n.S., mj. také ing.sítí – vodovodu a splaškové kanalizace a dále přeložky 
vodovodního přivaděče, který je v majetku SVK. Záležitost přeložky vod.přivaděče byla již 
opakovaně řešena s vlastníky navazujících pozemků na tuto zónu, definitivní řešení však 
nebylo vzájemně odsouhlaseno. P-SVK proto ukládá VAS a.s. neodkladně svolat do zasedací 
místnosti VAS a.s. jednání všech zainteresovaných stran (SVK, VAS, obec Hamry n.S., 
NIMIRU, vlastníci navazujících pozemků-zást. p.Špaček) k dořešení této záležitosti. 
 

P-SVK bere na vědomí dopis o přípravě výstavby obci Hamry n.S. a ukládá VAS a.s. svolat 
k této záležitosti jednání - viz text bodu 12.). 
 
13.)   „Zajištění kvality pitné vody pro JZ Moravu“  
 

Na zasedání P-SVK se dostavila zástupkyně f. Eurovision Brno a.s. ing.Cejtchamlová 
k podání informací o nepřijetí žádosti o podporu z OP ŽP pro projekt „Pitná voda pro JZ 
Moravu“. Důvodem neakceptování této žádosti bylo to, že tento projekt zároveň neřeší i 
odvádění a čištění odpadních vod v dané lokalitě. Tato podmínka, přestože v žádosti byla 
řešena odkazem a návazností na projekt DYJE II., který problematiku „špinavých“ vod v této 
oblasti řeší, nebyla neakceptována.  
Ing.Cejtchamlová zároveň upozornila na nutnost doplnění PD – upřesnění délky potrubí 
vod.přivaděčů, což však nebylo předmětem zamítnutí žádosti.  
 

P-SVK bere na vědomí informace o akci „Pitná voda“  - viz text bodu 13.). 
 
14.)  „DYJE I.  a  II.“  
 

a)   „DYJE I.“  
 

Stále se řeší 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, 
za jakých podmínek a zda-li vůbec, by uvolnění záruky bylo možné. 
SVK obdrželo dopis od SVKMO, zaslaný prostřednictvím f. HB Auditing, týkající se závazku 
vůči SVK za r.2002 k akci Dyje I. v částce 607.163,01 Kč. O záležitosti se bude dále jednat. 
 

P-SVK bere na vědomí informace o akci Dyje I. - viz text bodu  14.a). 
 

b)   „DYJE II.“  
 

Pokračují jednání ohledně podané žádosti o podporu, připravuje se řídící výbor k této akci. 
 

P-SVK bere na vědomí informace o přípravě  akce Dyje II. - viz text bodu 14.b). 
 
15.)   Různé  
 

a.1)    „Lhotka - ATS“ 
Na jednání se dostavili zástupci obce Lhotka p.Kabelková a p.Šuška, kteří informovali          
P-SVK, že obec obdržela část dotace = 500.000,-Kč na tuto akci a dále předpokládá, že další 
část dotace na ATS obdrží v r.2010. Dne 29.1.2009 P-SVK schválilo změnu investorství na 
obec Lhotka s tím, že SVK zajistí pomoc při VŘ na zhotovitele a uhradí technickou pomoc a 
IČ při stavbě. Obec Lhotka žádá z fin.důvodů rozdělení stavby na dvě části, popř. ze strany 
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SVK výpomoc ve financování stavby. P-SVK ukládá VAS a.s. svolat do zasedací místnosti 
VAS a.s. jednání (SVK, VAS, obec Lhotka) k dořešení této záležitosti. 
 

P-SVK bere na vědomí informace o přípravě  akce „Lhotka-ATS“ a ukládá VAS a.s. svolat 
k této záležitosti jednání - viz text bodu 15.a.1). 
 

a.2)   Zástupci obce Lhotka p.Kabelková a p.Šuška při jednání na P-SVK informovali, že 
v cca 03/2009 uhradí obec na účet SVK 800.000,-Kč = část splátky poskytnuté půjčky. 
 

P-SVK bere informaci o splátce na vědomí - viz text bodu 15.a.2). 
 
b)   „V.Meziříčí, intenzifikace a rek.vodovodu ul.Jihlavská“   - zhotovitel Gaslines s.r.o.  
 

Na jednání se dostavil zástupce společnosti ing.Gregor, který na základě opakovaných jednání 
o této stavbě u soudu informoval P-SVK, že přistoupí na nabídku SVK na smírné řešení 
problému s tím, že navrhuje finanční vyrovnání ve výši 500.000,- Kč, popř. 450.000,-Kč. 
K projednání této záležitosti u soudu podala předsednictvu informace rovněž právní 
zástupkyně JUDr.Havlíková.  P-SVK trvá na své původně navrhované výši finančního 
vyrovnání ve výši 350.000,-Kč. K formě dohody P-SVK pověřuje JUDr.Havlíkovou. 
 

P-SVK bere na vědomí informace o průběhu soudního řízení s tím, že trvá na své původně 
navrhované výši finančního vyrovnání ve výši 350.000,-Kč a pověřuje JUDr.Havlíkovou 
k formě dohody - viz text bodu 15.b). 
 
c)   VH SVKMO  
 

P-SVK vzalo na vědomí informace p.Rohovského o průběhu valné hromady SVKMO, konané 
dne 29.1.09 v Brně, na jejímž programu bylo mj. přijetí dalšího člena – Svazu Židlochovicko. 
 

P-SVK bere na vědomí informace o průběhu valné hromady SVKMO – viz text bodu 15.c). 
 
d)   „Technická infrastruktura RD „Lou čka“ – 2.etapa – Nížkov (VaK)“ 
 

Starosta obce Nížkov p.Mokrý P-SVK informoval, že obec připravuje 2.etapu této akce. 
Zároveň P-SVK schválilo převzetí investorství na SVK u staveb vodovodu a kanalizace. 
 

P-SVK schvaluje převzetí investorství akce „Technická infrastruktura RD „Loučka“ – 
2.etapa – Nížkov ( vodovod a kanalizace)“ -  viz text bodu 15.d). 
 
 
 
Příští zasedání P-SVK se uskuteční 19. 3. 2009  po skončení valné hromady. 
 
 
 
Žďár nad Sázavou 26.2.2009 
Zapsal : Z.Vojta 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Ing.Dagmar Zvěřinová 
                                                                          předsedkyně předsednictva SVK Žďársko  
 


