
                                        Pozvánka 
na  II. jednání valné hromady “Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí 

 

Datum jednání:              17.12.2018 v10,00 hod 

Místo jednání:    MěÚ Blansko, nám.Republiky 1 
velká zasedací místnost bývalého OkÚ Blansko 

       
 

 

 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o jednání předsednictva Svazku  
3. Kontrola úkolů a usnesení 
4. Informace o stanovení ceny vodného a stočného na rok 2019 
5. Návrh rozpočtu Svazku na rok 2019 
6. Smlouvy k převodu majetku 
7. Žádost obce Kulířov o vstup do Svazku VaK 
8. Různé 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Ivo Polák 
             předseda Svazku VaK 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ad 1.  Zahájení 
a/ Zahájení provedl předseda Svazku  Mgr.Ivo Polák,  za zapisovatele stanovil 

ing.Tioku, 
 
jako sčitatele hlasů navrhl:  
 

pro pravou stranu    
       

pro levou stranu     
 
 Usnesení: Valná hromada Svazku souhlasí, aby sčítání prováděli pánové: 

 pro pravou stranu   
pro levou stranu    

    Hlasování:       Pro:                Proti:                   Zdržel: 
 
 b/ Za ověřovatele zápisu navrhl : 
 
 
Usnesení:  
Valná hromada Svazku souhlasí, aby ověření zápisu prováděli: 
 
Hlasování:                       Proti:                   Zdržel: 
 
 c/ Návrhy na změnu nebo doplnění programu valné hromady: 
 
Usnesení:  
Valná hromada souhlasí, aby program Valné hromady byl dle navrženého programu 
Hlasování:       Pro:                   Proti:                   Zdržel: 
 
ad 2/ zpráva o jednání předsednictva Svazku  
Zprávu o jednání předsednictva přednesl tajemník Svazku Ing.Petr Tioka 
Návrh  Usnesení:  
Valná hromada Svazku bere na vědomí zprávu o jednání předsednictva Svazku od minulé 
řádné valné hromady. 
Hlasování:       Pro:                     Proti:                   Zdržel: 
 
ad 3/ kontrola úkolů a usnesení 
Kontrolu úkolů a usnesení z posledních jednání valné hromady provedl Ing.Tioka. Kontrolu 
zápisu z posledního jednání valné hromady v řádném termínu (X.)provedli  pan František 
Novotný ze Křtin, Ing.Jarosůav Šíbl z Jedovnic a Mgr.Kateřina Sehnalová z Ráječka . 
Jmenovaní nevznesli ke znění zápisu žádné připomínky. 
Návrh  Usnesení:  
Valná hromada Svazku bere na vědomí stav plnění úkolů a usnesení z minulé valné 
hromady. 
Hlasování:       Pro:                              Proti:                   Zdržel: 
 
 
 
 
 



ad 4/ Informace o stanovení ceny vodného a stočného – vyhlášení ceny vodného a 
stočného pro rok 2019 
Předsednictvo Svazku na svém 58.řádném jednání 12.11.2018 schválilo cenu vodného a 
stočného na rok 2019. Cena vodného a stočného byla stanovena na základě Návrhu kalkulace 
ceny vodného a stočného předložené provozovatelem a na základě návrhu investiční komise 
Svazku podpořené členy předsednictva v diskuzi na 58. jednání předsednictva Svazku.  
Předsednictvo Svazku uložilo kanceláři Svazku vyhlásit základní svazkovou cenu vodného a 
stočného na rok 2019 členským obcím Svazku jako součást materiálů na valnou hromadu 
takto: 
 vodné –   43,17Kč bez DPH,   49,65 Kč s DPH                                                                         
stočné –   43,65Kč bez DPH,   50,20 Kč s DPH                                                                     
celkem – 86,82Kč bez DPH,   99,85 Kč s DPH                                                                               

 
V materiálech  předsednictvo předkládá valné hromadě 
II.4.1.Komentář k  ceně vodného a stočného pro rok 2019 včetně II.4.2.  Komentáře 
k plánu kalkulace vodného a stočného ve Svazku VaK  pro rok 2019,  od ing.Petra Fialy.  
Informaci k předložené kalkulaci a proběhlým jednáním podal na VH předseda  Svazku a 
zástupce provozovatele ředitel VAS,a.s.divize Boskovice -ing.Fiala.  
 

(Velmi důležitou skutečností je, že pokud subjekt, jako je Svazek pracuje aktivně zejména v oblasti investic do 
vodohospodářské infrastruktury s podporou dotačních peněz, musí se opírat o dva důležité dokumenty – Závazné pokyny pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Směrnici MŽP č.12/2009. Oba dokumenty zajišťují, že v „přijatelných“ provozních 
smlouvách je upravena a obsažena cenotvorba a finanční model. Podmínky jsou aktualizovány od 1.7.2009. Předsednictvo Svazku 
z důvodu využívání dotačních peněz k pokrytí investic do vodohospodářské infrastruktury využívá plně podpory těchto materiálů a 
podmínek, které stanovují ke zpracování kalkulace a stanovení ceny vodného a stočného.) 

  

BEZ USNESENÍ. 
 
ad /5 Návrh Rozpočtu Svazku na rok 2019                                                                              
Na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 12.11.2018,  jste obdrželi v předstihu 
elektronickou poštou materiál II.5.1.- Rozpočet Svazku na rok po kapitolách 2019-návrh, 
se žádostí o vyvěšení  na úřední desce a vrácení vyplněné přiložené návratky na jednání 
dnešní valné hromady nebo poštou.                                                                                           
Návrh rozpočtu je doplněný o podrobné členění v kapitole 5. výdajové části:                         
kap 5.- Rozpočet kanceláře Svazku-návrh-viz. materiál II.5.2.. .                                          
Návrh  Usnesení:                                                                                                                         
Valná hromada  Svazku schvaluje Rozpočet “Svazku VaK“ měst a obcí na rok 2019 tak, jak 
je uveden v materiálech .                                                                                                                 
Hlasování: Pro:             Proti:  Zdržel: 

 
ad6/  Smlouvy k převodu majetku 
Z důvodu platnosti novely občanského zákoníku (od 1.1.2014), kde vodohospodářský 
infrastrukturní majetek se stal nemovitostí  - viz par. 498 a na základě stávajícího znění  
stanov patří  do působnosti VH(  bod 8.4.i) zcizovat a nabývat nemovitosti nad 500 tis.Kč. Na 
základě výše uvedeného předkládá předsednictvo Svazku ke schválení VH následující 
převody nemovitostí: 

 
 
 



II.6.1.OSTROV U MACOCHY – Smlouva o bezúplatném převodu (Vodovody a 
kanalizace – Ostrov u Macochy) 
Městys Ostrov u Macochy je vlastníkem stavby Technická a dopravní infrastruktura Ostrov u 
Macochy, SO 02 Vodovod a SO 03 Kanalizace  a dle stanov Svazku VaK po kolaudaci 
převádí smlouvou o bezúplatném převodu tento majetek na Svazek VaK. Městys také hradil 
PD ke stavbám Vodovod a Kanalizace splašková na pozemku p.č. 353/4, u kterých byl 
převodem investorství investorem Svazek VaK a stavby byly zařazeny do majetku Svazku. 
Bylo dohodnuto, že Městys bezúplatně převede náklady na PD do majetku Svazku.  
Viz materiál II.6.1.1. 
Návrh Usnesení: 
Valná hromada Svazku schvaluje text smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městysem 
Ostrov u Macochy a Svazkem VaK (Technická a dopravní infrastruktura Ostrov u Macochy 
– SO 02 Vodovod a SO 03 Kanalizace, PD Vodovod a kanalizace na p.č. 353/4) a ukládá 
předsedovi Svazku smlouvu podepsat. 
Odpovídá: tajemník, předseda  Termín: ihned 
Hlasování: Pro:  Proti:  Zdržel: 
 
II.6.2.OSTROV U MACOCHY – Smlouva o bezúplatném převodu (Vodovody a 
pozemek – Svazek VaK) 
Průběžně byl vyřazen z provozování v síti veřejných vodovodů majetek Svazku VaK 
(vodojem 80 m3 na pozemku p.č. st. 280 včetně pozemku, čerpací stanice, pramenní jímky 3 
ks, zářezy jímací 3 ks, studny kopané 3 ks) v k.ú. Ostrov u Macochy a byl dle zásad Svazku 
nabídnut k bezúplatnému převodu Městysi Ostrov u Macochy a následně připravena smlouva 
o bezúplatném převodu.  
Viz materiál II.6.2.1. 
Návrh Usnesení: 
Valná hromada Svazku schvaluje text smlouvy o bezúplatném převodu mezi Svazkem VaK 
a Městysem Ostrov u Macochy (vodojem 80 m3 na pozemku p.č. st. 280 včetně pozemku, 
čerpací stanice, pramenní jímky 3 ks, zářezy jímací 3 ks, studny kopané 3 ks) a ukládá 
předsedovi Svazku smlouvu podepsat. 
Odpovídá: tajemník ,předseda  Termín: ihned 
Hlasování: Pro:  Proti:  Zdržel: 

 
ad7/ Žádost obce Kulířov o vstup do Svazku VaK 
Kanceláři Svazku VaK byla dne 24.10.2018 doručena žádost obce Kulířov o vstup do Svazku 
VaK – viz materiál II.7.1. Obec Kulířov nemá veřejný vodovod. Zásobování obce pitnou 
vodou je zajišťováno systémem domovních a obecních studní, které svoji kapacitou nestačí 
pokrýt potřeby obyvatel. Z tohoto důvodu obec hledá řešení této situace. Jako nejvýhodnější 
varianta se jeví napojení na SV Jedovnicko, po jeho rozšíření směr Lipovec a Holštejn. 
Návrh  Usnesení:  
Valná hromada Svazku  schvaluje vstup obce Kulířov do Svazku VaK . 
Hlasování: Pro:             Proti:  Zdržel: 
 
 
 

 

 



 

ad 8/Různé 

 

zapsal: Ing.Petr Tioka     
 
                                                                                                                                                               
četl a souhlasí, dne       .2018:…………………………………………………………………. 
      – předseda Svazku     
 
 
 četl a souhlasí, dne     .2018:……………………………………. 
            
   
 
 četl a souhlasí, dne       .2018:……………………………….. ..  
 
 
 
  četl a souhlasí, dne       .2018:……………………………………… 
        
 

 

 


