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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 26. 9. 2019
Úvodem jednání, které se konalo v sídle SVK Žďársko, 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.) – 10.).
Přítomno: 7 členů P-SVK - viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno.
Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se
1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 29. 8. 2019
P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 29. 8. 2019 a uložilo pokračovat na dříve
rozpracovaných úkolech, které trvají.
7-0-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.) Rozpočtové opatření č. 6. / 2019
P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č. 6. / 2019, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu
SVK Žďársko na rok 2019 takto:
V příjmech: 11.088.437,25 Kč
Ve výdajích: 11.088.437,25 Kč
7-0-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.) Plnění rozpočtu SVK k 31. 8. 2019
P-SVK projednalo a schválilo plnění rozpočtu SVK k 31. 8. 2019 a vzalo na vědomí
hospodaření SVK Žďársko - v tis. Kč:
Příjmy celkem:
130611,4 Kč Výdaje celkem:
134850,4 Kč
Příjmy po konsolidaci:
126152,4 Kč Výdaje po konsolidaci: 130391,3 Kč 7 - 0 - 0
===================================================================================================

4.) Inventarizace majetku SVK k 31. 10. 2019
P-SVK schválilo provedení inventarizace majetku SVK Žďársko k 31. 10. 2019.

7-0-0

5.) Dodatky smluv
a) Dodatek č. l k SoD „N. Město n. M. – R VaK ul. Tyršova, úsek Žďárská - Školní“
P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „N. Město n. M. – R VaK - ul. Tyršova,
úsek Žďárská - Školní“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 1911230092C s firmou COLAS CZ a.
s. na prodloužení termínu dokončení z 25. 10. do 30. 11. 2019 z důvodu zpoždění nástupu
třetích osob na provádění prací v lokalitě stavby. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i
město souhlasí.
7-0-0
b) Dodatek č. l k SoD „Bystřice n. P. – R ul. Rud. Vaška a ul. Zahradní - R VaK ul. Zahradní“
P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Bystřice n. P. – R ul. Rud. Vaška a ul.
Zahradní – „R VaK ul. Zahradní“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 483/2019 s firmou SPH
stavby s.r.o. na zvýšení ceny o 1.177.701,08 Kč bez DPH – hrazeno 70% SVK / 30% Bystřice
a na posun termínu z 30. 9. do 8. 11. 2019 z důvodu dodatečných víceprací neobsažených
v projektu. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí.
7-0-0

c) Dodatek č. l k SoD „Budeč - rekonstrukce vodovodu“
P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Budeč - rekonstrukce vodovodu“,
uzavření Dodatku č. 1 k SoD 1910-04192C s firmou 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. na
snížení ceny o 6.167,25 Kč bez DPH – pro SVK 70% / pro obec 30% a prodloužení termínu
dokončení z 30. 9. do 31. 10. 2019 z důvodu zpoždění nástupu třetích osob na provádění prací
(nesouvisejících se stavbou vodovodu) v lokalitě stavby. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor
i obec souhlasí.
7-0-0
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d) Dodatek č. 5 k SoD „Rozsochy – kanalizace a ČOV“
P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Rozsochy – kanalizace a ČOV“,
uzavření Dodatku č. 5 k SoD AQS/24/2018 s firmou AQUASYS spol. s r.o. na posun termínu
z 30. 9. do 31. 10. 2019 z důvodu dodatečných víceprací neobsažených v projektu. Ostatní
ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí.
Zhotovitel požádal i o zvýšení ceny o 910.216,76 Kč bez DPH (vícepráce 2.274.068,00 Kč;
méněpráce: – 1.363.851,24 Kč) – hrazeno 100% obec. Obec požaduje projednání tohoto
navýšení.
7-0-0
e) Dodatek č. 1 k SoD „Žďár n. S. – cementace zásobovacího řadu z oceli DN 400 a 500
mezi ul. Jamská - Brněnská“
P-SVK schválilo, na základě návrhu zhotovitele akce „Žďár n. S. – cementace zásobovacího
řadu z oceli DN 400 a 500 mezi ul. Jamská - Brněnská“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD
09/19/SIH/938 ze dne 27. 6. 2019 s VAS na snížení ceny o 264.405,75 Kč bez DPH (vícepráce
238.789,25 Kč; méněpráce: – 503 195,00 Kč) z důvodu jiného rozsahu prací oproti projektu.
Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor souhlasí.
7-0-0
f) Dodatek č. 1 k SoD „OS RD Radostín n. O. – TI, 3. etapa VaK“
P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Obytný soubor RD Radostín n. O.technická infrastruktura-3.etapa,VaK“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD 218 034-1 s firmou
Uchytil s.r.o. Brno na zvýšení ceny o 448.977,- Kč bez DPH – hrazeno 100% obec a na posun
termínu z 30. 9. do 18. 10. 2019 2019 z důvodu dodatečných víceprací neobsažených
v projektu. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí.
7-0-0
6.) Výběrová řízení
Akce
Nejlepší nabídky od firem
a) „Nedvědice novostavba kanalizace Žlíbky III“

cena Kč bez DPH

Komise ve složení: Petr Konečný, Ing. Bláha, Ing. Zvěřinová - doporučuje:

I. pořadí: VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, Brno-Lesná
II. pořadí: SPH stavby s.r.o. Bystřice n. P.

986.000,- Kč bez DPH
1.249.356,- Kč bez DPH

Třetí oslovená firma (Stylstav s.r.o., Křižanov) ani nepodala nabídku a ani se ze soutěže neomluvila.
==================================================================================================

b) „Žďár n. S. modernizace a intenzifikace ČOV – DÚR“
Komise ve složení: Ing. Radek Zlesák, Ing. Zvěřinová, Ing. Bláha - doporučuje:

I. pořadí: DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, Brno
II. pořadí: AQUA PROCON s.r.o. Brno

1.690.000,- Kč bez DPH
1.830.000,- Kč bez DPH

Třetí oslovená firma (Sweco Hydroprojekt a.s. Praha) ani nepodala nabídku, ani se ze soutěže neomluvila.

6 - 0 - 1 (M. Šmarda)
==================================================================================================

c) „Nedvědice - rekonstrukce řídicího systému ČOV“
Komise ve složení: Ing. Křivský, Z. Pařízek, Ing. Bláha, Z. Vojta doporučuje:

I. pořadí: REDIS s.r.o., Hrnčířská 897/33, 602 00 Brno
II. pořadí: VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava

660.200,- Kč bez DPH
1.102.654,- Kč bez DPH

Třetí oslovená firma (DRAK SERVIS s.r.o., Rosice) ani nepodala nabídku, ani se ze soutěže neomluvila.
==================================================================================================

d) „Nové Veselí - rekonstrukce ČOV - řídicí systém“
Komise ve složení: Ing. Křivský, Z. Pařízek, Ing. Danihel, Ing. Bláha, Z. Vojta doporučuje:

I. pořadí: REDIS s.r.o., Hrnčířská 897/33, 602 00 Brno
II. pořadí: VAE CONTROLS s.r.o., Ostrava

620.700,- Kč bez DPH
988.476,- Kč bez DPH

Další dvě oslovené firmy (VHZ-DIS spol. s r.o., Brno a KKL triomar tech s.r.o., Přerov ani nepodaly
nabídky a ani se neomluvily ze soutěže.
7-0-0
==================================================================================================
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7.) Seznam investic SVK
a) P-SVK vzalo na vědomí ke dni 12. 9. 2019 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko,
který je přílohou tohoto usnesení.
7-0-0
8.) Žádosti členských obcí
a) „Nové Veselí – V Dolní, ke zdravotnímu středisku – SO 03“
P-SVK schválilo, na základě žádosti Městyse Nové Veselí a doporučení VAS, rozšíření akce
(PD) ID 3852 v seznamu investic „Nové Veselí – V Dolní, ke zdravotnímu středisku“ o „SO
03 – Zaokruhování vodovodu do lokality „Za potokem“ (jde o propojení nového vodovodu ul.
Dolní se stávajícím vodovodem ul. Zahradní). Příprava 2019, předpokládaná realizace 2020. Jde o
novostavbu MIM = 100% hradí městys.
7-0-0
b) Žďár n. S. – seznam investic
P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Žďár n. S. a doporučení VAS, změny seznamu
investic takto:
Stavby na realizaci v roce 2020:
Aktualizace generelu odvodnění
ČOV ZR - projekt k DSP a RPD
RVRK ZR 7, 3. - 5. etapa
RV NK Tvrz
Záložní stavba pro rok 2020:
RV ul. Nádražní (II. etapa k nádraží)

1.270.000,- Kč
VŘ probíhá
2.000.000,- Kč

podíl města:
0,- Kč
podíl města: 4.000.000,- Kč
podíl města: 3.500.000,- Kč
podíl města: 1.510.000,- Kč

3.036.000,- Kč

podíl města: 911.000,- Kč

Vzhledem k tomu, že u projektu ČOV ZR a stavby RVRK ZR 7, 3. - 5. etapa jde o stavby, které přechází do r.
2021 - 2023, žádá město Žďár n. S. o postupné proplácení ceny díla podle probíhající přípravy případně stavby.

Stavby na realizaci v roce 2021:
RVK ul. Nádražní pěší zóna
RV ul. Studentská
RV ul. Jihlavská
RV ul. Vodárenská

4.700.000,- Kč
2.570.000,- Kč
8.278.000,- Kč
3.645.000,- Kč

Záložní: Odkanalizování Radonína; RVK ul. Vysocká;

podíl města: 1.410.000,- Kč
podíl města: 771.000,- Kč
podíl města: 2.480.000,- Kč
podíl města: 1.094.000,- Kč

RK ul. Neumannova

7-0-0

c) „Velké Meziříčí – „RV – Karlov“ a „RV Nad Gymnáziem“
P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Velké Meziříčí a doporučení VAS, zařazení do
seznamu investic akcí „Velké Meziříčí – „RV – Karlov“ a „Velké Meziříčí – „RV Nad
Gymnáziem“. Příprava 2020, předpokládaná realizace následující roky. Hrazeno 70% SVK /
30% město.
7-0-0
d) „Bystřice nad Pernštejnem – NV místní části Bratrušín“
P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Bystřice n. P. a doporučení VAS, zařazení do
seznamu investic akce „Bystřice nad Pernštejnem – NV místní části Bratrušín“. Jedná se o
prodloužení vodovodního řádu do nové a stávající výstavby místní části Bratrušín. Příprava 2020,
předpokládaná realizace 2021. Hrazeno 100% město.
7-0-0
e) „Odkanalizování MČ Bystřice n. P. - Karasín, Vítochov, Dvořiště a obcí Písečné a Ždánice“
P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Bystřice n. P. a obcí Písečné a Ždánice a
doporučení VAS, zařazení do seznamu investic akce zadání zpracování společného projektu
„Odkanalizování místních částí Bystřice n. P. - Karasín, Vítochov, Dvořiště (dle technických
možností) a obcí Písečné a Ždánice“. Na základě společných jednání obcí byl domluven postup
pro financování tohoto projektu – 100% obce v poměru dle počtu obyvatel.
7-0-0
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f) Netín, Záseka a Zadní Zhořec – kanalizace a ČOV
P-SVK schválilo žádost Obcí Netín a Zadní Zhořec z 25. 9. 2019 na vypracování technicko ekonomické studie akce „Netín, Záseka a Zadní Zhořec – kanalizace a ČOV“ - hrazeno 100%
obcemi v poměru dle EO.
V obdobné žádosti, projednané na P-SVK 13. 12. 2018, obec Netín žádala přípravu na roky
2019-2020, realizaci 2021-22. Projekt požadovala zpracovat bez napojení místní části Záseka.
K-SVK a VAS upozornila, že je to nesoulad s PRVKÚK, na ČOV má být ještě dle PRVKÚK
napojena obec Zadní Zhořec, což také nebylo řešeno, studie by napojení řešila.
7-0-0
g) Bystřice nad Pernštejnem – přeřazení akcí v seznamu investic
P-SVK schválilo, na základě žádosti Města Bystřice n. P. a doporučení VAS, přeřazení akcí v
seznamu investic takto:
Přeřazení na rok 2021 – část obnova:
ID 3409 „Bystřice n. P. - RVRK ul. Luční“
ID 3709 „Bystřice n. P. - RV ul. Kulturní“
ID 3871 „Bystřice n. P. - RVRK Zahradní – 1. etapa Farská“
ID 3872 „Bystřice n. P. - RVRK Tyršova“
ID 2386 „Bystřice n. P. - Kanalizace Za Náměstím“
Přeřazení na rok 2021 – část novostavby:
ID 3417 „Bystřice n. P. - NV, zřízení 2. tlakového pásma“
ID 3807 „Bystřice n. P. - NVNK areál Čemolenu“
ID 3870 „Bystřice n. P. - NVNK Forota II.“

7-0-0

h) Svratka – vodovod ul. U Koupaliště
P-SVK schválilo žádost Města Svratka na realizaci akce „Svratka – vodovod ul. U Koupaliště“
- hrazeno 100% městem. Tato stavba bude realizována pod hlavičkou města s tím, že po jejím
provedení bude vodovod vložen do hospodaření SVK.
7-0-0
ch) "Písečné – NV nad bytovkou“ - ID 3881
P-SVK schválilo žádost Obce Písečné na rozšíření akce ID 3881 „Písečné - NV nad bytovkou“
o stavbu nové splaškové kanalizace. Nový název akce „Písečné – NVNK nad bytovkou“. Tato
kanalizace bude realizována jako slepý úsek, který bude zprovozněn až v návaznosti na
kanalizaci – viz bod 8. e) dnešního usnesení. Projekt bude zadán ke zpracování Ing. Cifrovi,
který již projektuje novostavbu vodovodu.
7-0-0
9.) Žádosti VAS
a) Plnění „Smlouvy o provozování VaK“
P-SVK vzalo na vědomí dopis VAS čj. ZR/3795/2019-Mr, celkový přehled plnění „Smlouvy
o provozování VaK“ - čl. X, bod 8b) – návrh ročního a pětiletého výhledu akcí a čl. X, bod
8c) - návrh specifických akcí na r. 2020. Část těchto akcí již byla projednána, popř. i
schválena na minulém zasedání P-SVK.
7-0-0
b) Žďár n. S. - cementace vodovodu - ul. Novoměstská
P-SVK schválilo žádost VAS čj. ZR/3758/2019-Mr - bod 1.) zařazení do seznamu investic
akce ID 1699 „Žďár n. S. - cementace vodovodního zásobovacího řadu z O DN 600 ul.
Novoměstská“ – SIM (100% hradí SVK). Odhad ceny 3,3 mil. Kč bez DPH, příprava r. 2019,
předpokládaná realizace r. 2020 (není nutné stavební povolení).
7-0-0
c) VDV přivaděč Vídeň -Velká Bíteš - cementace přivaděče z oceli DN 300 - od odbočky
ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov
P-SVK schválilo žádost VAS čj. ZR/3758/2019-Mr - bod 2.) zařazení do seznamu investic
akce ID 1696 „VDV přivaděč Vídeň-V. Bíteš - cementace přivaděče z oceli DN 300 - od
odbočky ČS Kadolec po V12 před obcí Ořechov“ - SIM (100% hradí SVK), Odhad 5,3 mil. Kč
bez DPH, příprava r. 2019, předpoklad realizace r. 2020 (není nutné stavební povolení).
7-0-0
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d) Bystřice n. P. – ČOV - Měření vypouštěných odpadních vod z odlehčovací komory OK1-A
P-SVK projednalo žádost VAS čj. ZR/3798/2019-ČJ o zařazení do seznamu investic akce ID
2133 „Bystřice n. P. – ČOV - Měření vypouštěných odpadních vod z odlehčovací komory
OK1-A“ (novostavba MIM = 100% hradí město). Odhad ceny 0,95 mil. Kč bez DPH, příprava
2019, realizace max. do 06/2020. Vodoprávní úřad Kraje Vysočina do 30. 6. 2020 přerušil
řízení o vydání povolení k vypouštění odpadních vod z odlehčovací komory na nátoku do
ČOV Bystřice n. P. V případě nezařazení této akce do seznamu investic hrozí udělení pokuty
dle Zákona o vodách v platném znění. O záležitosti bude dále jednáno.
7-0-0

e) Žďár n. S. - rekonstrukce ČOV – plynojem
P-SVK projednalo žádost VAS čj. ZR/3806/2019-Mr zařazení do seznamu investic akce ID
2139 „Žďár n. S. – rekonstrukce ČOV - plynojem“ (postaven r. 1966). Odhad ceny 6 mil. Kč
bez DPH, příprava r. 2019-20, realizace r. 2020. (rekonstrukce MIM = 70% hradí SVK/ 30%
hradí město). Plynojem je součástí připravované intenzifikace ČOV, bude proto, po konzultaci
s VAS, řešen v rámci intenzifikace ČOV.
7-0-0
10.) Různé
a) Dohody o prostorovém uspořádání staveb
a 1.) „VO - Velká Bíteš, Za Potokem, Strmá"
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu
Velká Bíteš z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Veřejné osvětlení - Velká Bíteš, ul.
Za Potokem, Strmá“. Předmětem smlouvy je umístění nových stožárů vč. zemního kabelu této
stavby do ochranného pásma stávající kanalizace a vodovodu ve vlastnictví SVK. VAS, jako
provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/3813/2019-Še ke stavbě za
podmínky, že se dohodou Město Velká Bíteš 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 Velká Bíteš.
7-0-0
a 2.) „Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou 2019"
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu
Žďár nad Sázavou z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Revitalizace stromořadí ve
Žďáře nad Sázavou 2019“. Předmětem smlouvy je umístění nových stromů do ochranného
pásma stávající kanalizace a vodovodu ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel
vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/4040/2019-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.
7-0-0
a 3.) „Musilovi – „Ruda - Zemědělská stavba na p. č. st. 97"
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky
manželům Petrovi a Janě Musilovým z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Ruda Zemědělská stavba na p. č. st. 97“. Předmětem smlouvy je umístění nové zemědělské stavby
stromů do ochranného pásma stávajícího vodovodu ve vlastnictví SVK. VAS, jako
provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/3915/2019-Še ke stavbě za
podmínky, že se dohodou manželé Musilovi zaváží k úhradě nákladů, škod a újmy, které
případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti
dohoda nabude po odsouhlasení Petrem a Janou Musilovými.
7-0-0
b) „Dolní Heřmanice - obytná zóna 2, lokalita p. č. 1089, SO 102 ATS“ – PD
P-SVK schválilo uzavření Smlouvy na odkup projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
a dokumentace pro stavební povolení akce „“Dolní Heřmanice - obytná zóna 2, lokalita p. č.
1089,SO 102 ATS“ od Obce Dolní Heřmanice za cenu 200.000,- Kč.
7-0-0
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Další zasedání P-SVK se uskuteční 31. října 2019 od 9:00 h. v sídle SVK Žďársko

Žďár nad Sázavou 26. 9. 2019
Zapsal: Z. Vojta

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

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva SVK Žďársko
Příloha:
Seznam investic SVK Žďársko

