
  Z Á V Ě R Y   Z   U S N E S E N Í   č.7/2020 
 

ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí „Svazu vodovod ů a kanalizací JIHLAVSKO“ , 
která se konala dne 7.července 2020 v  zasedací místnosti  svazku, Žižkova 93, Jihlava    

 
 
 
Usnesení  3b/7/2020 : P Ř schvaluje 
Žádost  města Telč o zařazení realizace akce „Rekonstrukce chemického hospodářství ČOV Telč – příprava 
flokulantu“ do plánu investic SVaK Jihlavsko pro rok 2020.  
 
Usnesení  4b/7/2020 : P Ř schvaluje 
2.rozpočtové opatření SVaK Jihlavsko na rok 2020.  
 
Usnesení  4d/7/2020 : P Ř schvaluje 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky v zadávacím řízení na zakázku malého rozsahu  pod 
názvem „Městys Nová Říše – dobudování kanalizace a ČOV“ – zadávací dokumentace a inženýrské služby.  Na 
základě doporučení komise byla jako nejvýhodnější nabídka vybrána firma VEGAspol v.o.s.  

 
Usnesení  5a/7/2020 : P Ř schvaluje 
Návrh na vyřazení 20 ks vodoměrů z provozu ÚVS Jihlava dle seznamu, poškození mrazem,  likvidace šrotem.  

   
Usnesení  5b/7/2020 : P Ř schvaluje 
Návrh na vyřazení 3 ks vodoměrů z provozu Telčsko dle seznamu, poškození mrazem,  likvidace šrotem.  

 
Usnesení  6/7/2020 : P Ř schvaluje 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na vypracování textové části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby a 
administraci výběrového řízení na dodavatele stavby včetně zajištění zákonných povinností při uveřejňování na 
Profilu zadavatele příkazce pro akci „Polná, ul. Varhánkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ – uzavřená 
s Česká vodohospodářská s.r.o. 
 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na vypracování textové části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby a 
administraci výběrového řízení na dodavatele stavby včetně zajištění zákonných povinností při uveřejňování na 
Profilu zadavatele příkazce pro akci „Větrný Jeníkov – kanalizace a vodovod v silnici II/131“ – uzavřená s Česká 
vodohospodářská s.r.o. 
 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na vypracování textové části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby a 
administraci výběrového řízení na dodavatele stavby včetně zajištění zákonných povinností při uveřejňování na 
Profilu zadavatele příkazce pro akci „ÚV Hosov, odběrné místo pro plnění cisteren – SO 02 zpevněná plocha pro 
příjezd cisteren“ – uzavřená s Česká vodohospodářská s.r.o. 
 
DODATEK č.1  k  PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 05/TÚ/2016 ze dne 2.2.2016 na provádění inženýrské a technické 
činnosti související s přípravou akce „DOBRONÍN – KANALIZACE V ZAHRÁDKÁCH“, smluvní strany se dohodly 
na zrušení příkazní smlouvy v plném rozsahu – uzavřený s VAS,a.s. 
 
SMLOUVA O DÍLO č. 06/20/SD/477 na provedení veškerých prací a dodávek pro realizaci stavby „DOBRONÍN – 
UL. ŠEŘÍKOVÁ – STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI VODOVODU“ – uzavřená s VAS,a.s. 
 
SMLOUVA O DÍLO č.06/20/SD/476 na provedení veškerých prací a dodávek pro realizaci stavby „POLNÁ, 
UL.SMETANOVA – STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI KANALIZACE ( RŠ 494 – RŠ koncová )“ – uzavřená s VAS,a.s. 
 
DODATEK č.1 k příkazní smlouvě č. 34/TÚ/2016 ze dne 13.9.2016 na provádění inženýrské a technické činnosti 
související s přípravou akce „VĚTRNÝ JENÍKOV – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO 14 RD, 
LOKALITA POD ZÁMKEM“, smluvní strany se dohodly na zrušení příkazní smlouvy v plném rozsahu – uzavřený 
s VAS,a.s. 
 
SMLOUVA O PROVEDENÍ SLUŽEB č. 06/20/SOPS/481 na provádění odborného dozoru budoucího 
provozovatele v rámci realizace stavby „VĚTRNÝ JENÍKOV, VÝSTAVBA POD ZÁMKEM – VODOVOD A 
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“ – uzavřená s VAS,a.s. 
  
SMLOUVA O DÍLO č.06/20/SD/483 na provedení veškerých prací a dodávek pro realizaci stavby „ČS Rantířov –
samočistící česle“ – uzavřená s VAS,a.s. 
 
SMLOUVA O DÍLO č.06/20/SD/484 na provedení veškerých prací a dodávek pro realizaci stavby „ČOV Kostelec 
– nádrž na Prefloc“ – uzavřená s VAS,a.s. 

  
 


