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

ZÁPIS a USNESENÍ 
ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 2. 4. 2020

Úvodem  jednání,  které  se  konalo  formou  videokonference,  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 a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko
( K-SVK )  - viz následující body 1.) – 11.). 

Hlasovalo: 9 členů P-SVK - viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno. 
                                      Hlasování:  Pro – Proti – Zdržel se

1.)  Kontrola usnesení P-SVK ze dne 27. 2. 2020

P-SVK  vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 27. 2. 2020 a  uložilo pokračovat na dříve
rozpracovaných úkolech, které trvají.         9 - 0 - 0

        

2.) Jmenování komise ke schválení účetní závěrky a inventarizace za rok 2019

P-SVK schválilo složení Komise pro schválení účetní závěrky a inventarizace za r. 2019 takto:
KK-SVK: p. Antonín Váša;  
P-SVK: Ing. Radek Zlesák, p. Michal Šmarda; náhradník Ing. Dagmar Zvěřinová 
Jmenovaná  komise  je  poradní  skupinou,  která  doporučí  schválení  či  neschválení  účetní
závěrky  a  inventarizace  za  r.  2019  předsednictvem  SVK  Žďársko.  Členem  této  poradní
skupiny je ustanovena předsednictvem také ekonomka SVK Žďársko.         9 - 0 - 0

3.)   Vyřazení majetku SVK Žďársko   

a) Vyřazení nepotřebného majetku
P-SVK schválilo, dle návrhu VAS čj. 1070/2020-Mr, vyřazení nepotřebného infrastrukturního
majetku SVK takto: 

1. Část vodovodního přivaděče ÚV Vír – VDJ Drahonín - část mezi VDJ Bystřice n. P. a
městem Bystřice – částečné vyřazení IČ z majetkové evidence 
V této části byl přivaděč zdvojen. Tato část přivaděče je z oceli a azbestocementu DN 350-
400  celkové délky 1240 m z roku 1961.  V roce 2018 byl  tento  přivaděč  odstaven z
provozu po cementaci souběžného řadu z O DN 400. Nepředpokládá se již jeho využití.

Inventární číslo Název podle Evidence majetku   Pořizovací
hodnota v Kč

Snížení pořizovací
hodnoty o (Kč)

   Rok
zařazení

MSZV9002980 Řad přívodný ÚV Vír - Drahonín 26 751 260,-  1 300 000,- 1961

Vyřadit tuto část přivaděče z     evidence majetku SVK Žďárska.

2. Dolní Rožínka – část přívodního řadu do VDJ a část zásobního řadu z VDJ po H20 –
částečné vyřazení IČ z majetkové evidence
Stávající část přívodního řadu z O DN 80 délky 352 a zároveň zásobní řad z O DN 100
délky  je  po  odstavení  VDJ  Dolní  Rožínka  nepotřebný.  Tento  řad  byl  odpojen  a
nepředpokládá se jeho využití. 

Inventární číslo Název podle Evidence majetku   Pořizovací
hodnota v Kč

Snížení pořizovací
hodnoty o (Kč) 

Rok
zařazení

MSZV9002980 Řad přívodný ÚV Vír - Drahonín 26 751 260,-  50 000,- 1961
MSZV9054940 Řad vodovodní Dolní Rožínka      146 803,-  52 000,- 2012

Vyřadit tuto část přivaděče z     evidence majetku SVK Žďárska.
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3.VDJ Dolní Rožínka – vyřazení celých IČ z majetkové evidence a vrácení zpět obci
Stávající VDJ je již nepotřebný pro provoz vodovodu Dolní Rožínka. Tento VDJ byl  již
odpojen a nepředpokládá se jeho využití. 

Inventární číslo Název podle Evidence majetku   Pořizovací
hodnota v Kč

Zůstatková cena
účetní k 01/2020

   Rok
zařazení

MSZV9003230 VDJ Dolní Rožínka, podzemní 73 097,-  0,- 1953
MSZV9003240 Oplocení VDJ Dolní Rožínka 4 000,-  0,- 1953
MSZV9003250 Přepad z VDJ Dolní Rožínka 3 500,-  0,- 1953

Vrátit obci Dolní Rožínka.

4. Nové Město na Moravě – výtlačný řad do VDJ Maršovice – částečné vyřazení IČ
z majetkové evidence
Stávající část přívodního řadu z PVC a O DN 200 je po odstavení ÚV Pohledec  nepotřebný
pro provoz vodovodu NMnM. Tento řad byl již odpojen a nepředpokládá se jeho využití. 
Inventární číslo Název podle Evidence majetku   Pořizovací

hodnota v Kč
Snížení pořizovací

hodnoty o (Kč) 
   Rok
zařazení

MSZV9020430 Řad výtlačný do VDJ Maršovice 477 964,-  230 000,- 1983

Vyřadit tuto část přivaděče z     evidence majetku SVK Žďárska.         9 - 0 - 0

b) Vyřazení vodoměru
P-SVK  schválilo,  dle  návrhu  likvidační  komise  SVK,  vyřazení  z evidence  majetku  SVK
vodoměru inv.č. 42009645749 - cena 592,- Kč z důvodu jeho nadměrného opotřebení – nebyl
na něj již vydán certifikát.               9 - 0 - 0

c) Vyřazení počítače
P-SVK  schválilo,  dle  návrhu  likvidační  komise  SVK,  vyřazení  z evidence  majetku  SVK
počítače zn. HP Elite 130019, inv.č.  427, v pořizovací ceně 18.566,25 Kč, z důvodu jeho
fyzického opotřebení a morálního zastarání.         9 - 0 - 0

4.) Dodatky ke smlouvám

a) Dodatek     č. l ke Smlouvě o zřízení věcného břemene č.   UZSVM/BZR/402/2020-BZRM

P-SVK schválilo, na základě žádosti ÚZSVM pracoviště Žďár n. S., Dodatek č. l ke Smlouvě
o zřízení věcného břemene č. UZSVM/BZR/402/2020-BZRM, kterým se mění úhrada ceny za
zřízení  věcného  břemene  stavby  „Rokytno  –  kanalizace“  na  pozemcích  státu  na  částku
192.228,-  Kč z důvodu použití  jiného koeficientu pro stanovení  náhrady.  Ostatní  ujednání
smlouvy se nemění.          9 - 0 - 0

b) Dodatek     č. 2 k     SoD č.18/19 – „ÚV Vír  - Demolice… provizorní úpravny vody“

P-SVK schválilo,  na  základě  žádosti  zhotovitele  akce  „ÚV  Vír  –  Demolice  budovy
vápenného hospodářství a budovy provizorní úpravny vody“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD
18/19 ze dne 23. 7. 2019 s firmou Gremis s.r.o. Velké Meziříčí na zvýšení ceny o 687.539,-
Kč bez DPH – hrazeno 100% SVK, z důvodu rozšíření a změny předmětu díla oproti projektu.
Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí.          9 - 0 - 0

c) Dodatek     č. 2 k     SoD 483/2019 „Bystřice nad Pernštejnem – R ulic Rud. Vaška a Zahradní“
– „Bystřice nad Pernštejnem rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Rudolfa Vaška“ 

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Bystřice n. P. – R ulic Rud. Vaška a
Zahradní“ –  „Bystřice nad Pernštejnem R VaK ul. Rudolfa Vaška“, uzavření Dodatku č. 2
k SoD 483/2019 s firmou SPH stavby s.r.o. Bystřice n. P. na prodloužení termínu dokončení
z 31. 5. 2020 do 30. 6. 2020 z důvodu požadavků města. Ostatní ujednání se nemění, město i
stavební dozor souhlasí.          9 - 0 - 0
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5.)    Potvrzení rozhodnutí per rollam

Na základě Stanov SVK, jsou rozhodnutí P-SVK, jež byla přijata způsobem „per rollam“ za
období 27. 2. - 1. 4. 2020, zanesena do dnešního zápisu takto:           

1. odesláno 9. 3. 2020

Výběrové řízení zhotovitele akce:                                                                                   cena Kč bez DPH

„Blažkov - zasíťování území, SO 01 vodovod včetně zárodků přípojek“

Nejlepší nabídka: T. M. V. spol. s.r.o.            
Cena zakázky: 5.982.116,- Kč bez DPH z toho SVK 649.373,- Kč bez DPH /100% hradí obec/
======================================================================================================================================================================================================

2. odesláno 11. 3. 2020

1.) „Bystřice n. P. – generel zásobení pitnou vodou“
Nejlepší nabídka: SWECO Hydroprojekt Praha, cena zakázky:  1.805.000,- Kč bez DPH.
2.) „Nové Město n. M. – vodojem Slavkovice – projektová dokumentace“
Nejlepší nabídka: Ing. Alois Matýsek Žďár n. S., cena zakázky:     379.000,- Kč bez DPH.
======================================================================================================================================================================================================

3. odesláno 17. 3. 2020

Rozpočtové provizorium na II. Q roku 2020
P-SVK  schválilo, ve smyslu zákona č.250/2000 Sb., aby po určitou dobu, nejdéle však po
období II. Q roku 2020, 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.         
======================================================================================================================================================================================================

4. odesláno 20. 3. 2020

Výběrové řízení zhotovitele společné akce s Krajem Vysočina:
„II/354 Radostín nad Oslavou – opěrná zeď“

Nejvýhodnější nabídka: Chládek a Tintěra Pardubice a. s., cena zakázky bez DPH celkem:
25.153.088,41 Kč, z toho přes SVK 2.691.897,27 Kč bez DPH /70% hradí SVK; 30% obec/
======================================================================================================================================================================================================

5. odesláno 24. 3. 2020

„Nížkov - rekonstrukce vodovodu mezi ČS Špinov a bývalou ÚV“
Dodatek SoD 419006 s VHS Bohemia a.s. na méněpráce o -36 638,35 Kč bez DPH.   9 - 0 - 0
======================================================================================================================================================================================================

6.) Výběrová řízení 
Akce                          Nejlepší nabídky od firem                                                            cena Kč bez DPH

a) „Nové Veselí – VaK ul. Dolní, ke zdravotnímu středisku“ - hrazeno % dle poměru N a R 

Komise ve složení: MVDr. Křivánek, Jiří Landsman, Ing. Bláha, Z. Vojta - doporučuje:    

I. pořadí: VHS Žďár nad Sázavou s.r.o.                    3.149.978,47 Kč bez DPH 

II. pořadí: VHS Bohemia a.s., Brno      3.321.476,69 Kč bez DPH         
III. pořadí: 1. Žďárská plynařská a vodařská a.s.  3.389.644,12 Kč bez DPH             9 - 0 - 0
======================================================================================================================================================================================================

b) „Nové Veselí – K ul. Příčná“ - hrazeno 70% SVK / 30% Nové Veselí

Komise ve složení: MVDr. Křivánek, Jiří Landsman, Ing. Bláha, Z. Vojta - doporučuje:    

I. pořadí:   VHS Bohemia a.s., Brno                             3.745.714,00   Kč bez DPH 

II. pořadí: VHS Žďár nad Sázavou s.r.o. 3.887.728,03 Kč bez DPH         
III. pořadí: 1. Žďárská plynařská a vodařská a.s.  3.993.580,00 Kč bez DPH             9 - 0 - 0
======================================================================================================================================================================================================

7.)  Seznam investic SVK Žďársko
P-SVK  vzalo na vědomí ke dni 12. 3. 2020 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko,
který je přílohou tohoto usnesení.                             9 - 0 - 0
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8.)  Žádosti členských obcí
a) „Nové Veselí – R VaK ul. Dolní, 2. etapa“
P-SVK vzalo na vědomí žádost Městyse Nové Veselí u již v seznamu investic zařazené akce
„Nové  Veselí  –  R  VaK     ul.  Dolní  –  2.  etapa“  -  ID  3934,  o  zadání  jejího  projektového
zpracování, jelikož je nutná koordinace té akce s rekonstrukcí silnice – Kraj Vysočina, kde se
předpokládá realizace ½ 2021. Projektovou dokumentaci již zpracovává p. S. Blaha.   9 - 0 - 0

b) Radešín – příprava ke vstupu do SVK Žďársko

P-SVK vzalo na vědomí dopis - žádost čj. 366/3 obce Radešín o zahájení projektových prací
na stavbě nové ČOV pro obec. Obec má již zajištěnu změnu PRVKUK, vyhotovuje územní
plán – fáze schválení, vykupuje pozemky, objednala studii variantního řešení ČOV.    9 - 0 - 0

c) „Velká Bíteš – vodovod Pod Babincem 2. etapa“
P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Velká Bíteš a doporučení VAS, doplnění seznamu
investic o akci „Velká Bíteš – vodovod Pod Babincem 2. etapa“. Jelikož se jedná o kombinaci
novostavby a rekonstrukce (jde o dva samostatné SO), je novostavba hrazena 100 % městem a
rekonstrukce 70 % SVK, 30% městem. Příprava r. 2020, předpoklad realizace 2020-21. Město
má uzavřenou smlouvu na další projekty v této lokalitě s p. Stanislavem Blahou (UNI-projekt),
navrhuje proto jeho oslovení na zpracování projektu výše uvedeného vodovodu.         9 - 0 - 0

9.)  Žádosti VAS 
a) Smlouva příkazní na identifikaci neevidovaného majetku
P-SVK  schválilo,  dle  návrhu  VAS  čj.  ZR/803/2020-RK,  uzavření  Smlouvy  příkazní  na
identifikaci neevidovaného provozovaného majetku. Jedná se o vypracování 109 ks pasportů
v rozsahu přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. včetně zajištění odborného odhadu ceny
vodohospodářského majetku. Dohodnutá cena 513.000,- Kč bez DPH, předpokládaný termín
předání do 31. 3. 2021.         9 - 0 - 0

b)  „Zajištění  kvality  pitné  vody  ve  vodárenské  soustavě  JZM  –  region  Žďársko,
Subprojekt č. 4 - Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír – Drahonín, SO 4010 –
výměna ocelového potrubí přivaděče km 7,700 (konec obchvatu) – km 11,875 (odbočka
VDJ Jasan), část VPŠ 10-7 až VŠ 10-8“ = in-house kontrakt

P-SVK schválilo, na základě žádosti VAS čj. ZR/1411/2020-RK, zadání realizace této stavby
VAS divizi Žďár nad Sázavou (jedná se o společný infrastrukturní majetek), a to formou in-house
kontraktu za cenu 4.844.484,22 Kč bez DPH (85% rozpočtu), termín r. 2020.            9 - 0 - 0

10.)  Dohody o prostorovém uspořádání staveb  

a) „Novostavba BD a infrastruktury v NMnM“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky firmě
TRAMACO s.r.o. Brno z prostorového uspořádání staveb pro akci „Novostavba bytového
domu a infrastruktury v NMnM“. Předmětem smlouvy je umístění nového dětského hřiště do
ochranného  pásma  stávajícího  vodovodu  ve  vlastnictví  SVK.  VAS,  jako  provozovatel
vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/791-1/2020-Še ke stavbě za podmínky, že se
dohodou  TRAMACO s.r.o.  Brno  zaváže  k  úhradě  nákladů,  škod  a  újmy,  které  případně
v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda
nabude po odsouhlasení firmou TRAMACO s.r.o. Brno.                  9 - 0 - 0

b) „Novostavba   - obslužný objekt zahrady v     obci Lhotka“

P-SVK  schválilo uzavření  Dohody  o  prostorovém  uspořádání  staveb  -  udělení  výjimky
vlastníkům p. č. 417/36 k. ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou, z prostorového uspořádání staveb
pro akci „Novostavba   - obslužný objekt zahrady v     obci Lhotka“, která podléhá dodatečnému
stavebnímu povolení. Předmětem smlouvy je umístění nové opěrné zdi do ochranného pásma
stávajícího vodovodu ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, souhlasí
za podmínky, že se dohodou vlastníci pozemku zaváží k úhradě nákladů, škod a újmy, které
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případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Vlastníci
se smlouvou souhlasí.                           9 - 0 - 0
c) „Plynofikace objektu na p. č. 5207/2 k. ú. V. Meziříčí“

P-SVK  schválilo uzavření  Dohody  o  prostorovém  uspořádání  staveb  -  udělení  výjimky
vlastníkovi  p.  č.  5207/2 k.  ú.  Velké Meziříčí,  z  prostorového uspořádání  staveb pro akci
„Plynofikace objektu na p.  č.  5207/2 k.  ú.  V. Meziříčí“,  Předmětem smlouvy je umístění
nového prodloužení STL plynovodu, STL přípojky, OPZ do ochranného pásma stávajícího
vodovodu  ve  vlastnictví  SVK.  VAS,  jako  provozovatel  vodárenských  sítí,  vydal  kladné
vyjádření  zn.  ZR/794/2020-Še  ke stavbě  za  podmínky,  že  se  dohodou  vlastník  pozemku
zaváže  k  úhradě  nákladů,  škod  a  újmy,  které  případně  v souvislosti  s prováděním  prací
v ochranném  pásmu  vodovodu  vzniknou.  Platnosti  dohoda nabude  po  odsouhlasení
vlastníkem p. č. 5207/2 k. ú. Velké Meziříčí.                 9 - 0 - 0

d) „VOŠ a SPŠ Žďár n. S. - Tělocvična“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Kraji
Vysočina, z prostorového uspořádání staveb pro akci „VOŠ a SPŠ Žďár n. S. - Tělocvična“,
Předmětem smlouvy je umístění nového odvodnění  (pásový žlab a uliční vpusť) příjezdové
komunikace  do  ochranného  pásma  stávajícího  vodovodu  ve  vlastnictví  SVK.  VAS,  jako
provozovatel  vodárenských  sítí,  VAS,  jako  provozovatel  vodárenských  sítí,  vydal  kladné
vyjádření zn. ZR/1012/2020-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Kraj Vysočina zaváže
k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném
pásmu  vodovodu  vzniknou.  Platnosti  dohoda nabude  po  odsouhlasení  Krajem  Vysočina.

                         9 - 0 - 0

11.)  Různé

a) „Průběžná zpráva k reklamaci Dyje II.

P-SVK vzalo na vědomí průběžnou zprávu o reklamaci akce Dyje II. a schválilo navržený
postup dle této zprávy.              9 - 0 - 0

b) „Odložení plateb příspěvků obcí

P-SVK  schválilo dočasnou změnu financování u všech typů staveb dle „Zásad investiční
politiky SVK Žďársko“ ve spojitosti s opatřeními v rámci vládou schváleného nouzového
stavu. Tato dočasná změna spočívá v možnosti odložení plateb příspěvků členských obcí na
akce realizované v r.  2020 do 30. 6. 2021. Odsun termínu splatnosti  nebrání právu obce
k platbě před termínem 30. 6. 2021. Odklad splatnosti bude realizován dodatkem k původní
smlouvě o příspěvku, případně samostatnou smlouvou a to vždy na písemnou žádost obce. 

            9 - 0 - 0

Další zasedání P-SVK se uskuteční     dle aktuální potřeby.

Žďár nad Sázavou 2. 4. 2020
Zapsal: Z. Vojta

             ........................................................................................................
Ing. Dagmar Zvěřinová

            předsedkyně předsednictva SVK Žďársko
Příloha:
Seznam investic SVK Žďársko  
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