
 
  Z Á V Ě R Y   Z   U S N E S E N Í   č. 6/2016 

 
ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí „Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO“, 

která se konala dne 7.června 2016 v  zasedací místnosti  svazku, Žižkova 93, Jihlava    
 
 
Usnesení  3/6/2016 : PŘ schvaluje   
Smlouvy a dohody : 
- DODATEK č.1 k PŘEJÍMKOVÉMU LISTU č. 04/2013 v rámci akce „Výstavba vodovodu a kanalizace v ulici 

Hradecká, 9.května v Telči“ na převod hmotného investičního majetku  do práva hospodaření SVaK Jihlavsko – 
upřesnění délkových údajů vybudovaných řadů – uzavřený s Městem Telč 

- SMLOUVA O DÍLO č. 15/2016 na vyhotovení PD v rozsahu DSP na akci „MĚSTO POLNÁ – REKONSTRUKCE 
VODOJEMU“ - uzavřená s Ing.Vladimírem Kličkou 

- SMLOUVA O DÍLO č. 30/TÚ/2016 na projekční práce  a související činnost a služby na akci „Telč, Maškova – 
Mládkova – OK-11 odtok 0.05m3/s“ – uzavřená s VAS,a.s.  

 
Usnesení  4c/6/2016 : PŘ bere na vědomí    
- Návrh 1.změny plánu investic SVaK Jihlavsko na rok 2016. Návrh bude předmětem jednání 58.VH SVaK 

Jihlavsko. 
 
Usnesení  4d/6/2016 : PŘ schvaluje    
- Návrh hodnotící komise z posouzení  a hodnocení nabídek na zpracovatele PD pro akci  „Městys Nová Říše – 

kanalizace a ČOV“.  Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy VEGAspol v.o.s.,Brno.   
 
Usnesení  4e/6/2016 : PŘ schvaluje    
- Návrh hodnotící komise z posouzení a hodnocení nabídek na zpracovatele PD pro akci  „POLNÁ – 

REKONSTRUKCE VODOJEMU“. Jako nejvýhodnější  byla vybrána nabídka firmy Ing.Vladimír Klička.    
 
Usnesení  4f/6/2016 : PŘ schvaluje  
- Návrh hodnotící komise z  posouzení a hodnocení nabídek na poskytnutí služeb technického dozoru, 

koordinátora BOZP a manažera projektu pro akci „Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a 
Kostelec u Jihlavy, II.etapa – dobudování kanalizace“. Jako nejvýhodnější  byla vybrána nabídka  sdružení 
GEOtest – SWC Audit Brno. 
 

Usnesení  4g/6/2016 : PŘ schvaluje  
- Částečné vyřazení 72,6 m vodovodního potrubí DN110PE v obci Meziříčko, výměna potrubí v rámci odstranění 

havarijního stavu v místě přechodu vodního toku p.č.768/3. 
 
Usnesení  4k/6/2016 : PŘ berte na vědomí  
- Návrh Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavíranou pro lokalitu Zátiší v obci Rančířov s VHS 

nemovitosti s.r.o. jako vlastníkem, s VAS,a.s.,divize Jihlava jako provozovatelem svazku a VAK Vysočina s.r.o. 
jako provozovatelem VHS nemovitosti s.r.o. Návrh bude předmětem jednání  58.VH SVaK Jihlavsko.  

 
Usnesení  5a/6/2016 : PŘ schvaluje  
- Žádost města Telč o zařazení akce „Rekonstrukce kanalizační šachty v ulici Mládkova v Telči“ do plánu investic 

svazku na rok 2016.  
 

Usnesení  5b/6/2016 : PŘ schvaluje  
- Žádost města Telč v souladu s plánem investic na rok 2016 o převod finančních prostředků na úhradu dodávek 

prací na realizaci akce “Výstavba vodovodu a kanalizace  v ulici Mládkova, Tyršova a Náměstí Hrdinů v Telči“. 
 
Usnesení  5c/6/2016 : PŘ schvaluje  
- Žádost městyse Větrný Jeníkov o  zařazení vypracování PD pro akci „Větrný Jeníkov – IS pro OS RD v lokalitě 

Po Zámkem“ do plánu investic svazku na rok 2016. 
 
Usnesení  6a/6/2016 : PŘ schvaluje 
- Vyřazení  7 ks  vodoměrů dle seznamu,  provoz Telčsko. 
  
Usnesení  6b/6/2016 : PŘ bere na vědomí 
- Cenotvorbu kalkulace V+S svazku pro následujícím období, cena je navržena jako roční kalkulace 

hospodářského roku od 1.7.2016 do 30.6.2017. Návrh bude předmětem jednání 58.VH SVaK Jihlavsko. 
 

Usnesení  9i/6/2016 : PŘ schvaluje 
- Odměny pro pracovníky kanceláře svazku za první pololetí 2016.  

 


