SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ TIŠNOVSKO
Zpráva o činnosti předsednictva Svazku VaK Tišnovsko za uplynulé období
11.5.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 111/2021
Hradčany ul. Horka – oprava vodovodního řadu
Hradčany ul. Luční – čerpací stanice splaškové kanalizace
Proběhlo jednání s paní starostkou obce, svazek zadal zpracování PD opravy vodovodního řadu,
předpokládaný termín realizace na jaře 2022.
Převzetí čerpací stanice splašků do majetku svazku je reálné, investor ji vybuduje podle podmínek VAS a
bude zřízeno věcné břemeno na dotčený pozemek.
Číslo jednací 112/2021
Výpis z usnesení Rady města Tišnov, rada se usnesla schválit bezplatné nabytí pozemků od JMK v Tišnově,
ul. Janáčkova a Jungmannova.
Číslo jednací 114/2021
Pejškov, prodloužení vodovodního řadu na pozemku pana Duřpekta.
Požadavek města Tišnov je zařadit vodovodní řad do stavby připojení Vohančic s investičním příspěvkem
od města.
Číslo jednací 115/2021
Na zajištění vlastních zdrojů na stavbě: Tišnov, Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu jsme
oslovili dvě společnosti k předložení návrhu na úvěr ve výši 25mil. Kč se splatností na 10 roků.
Nabídka Komerční banky a.s. a České spořitelny a.s. jsou v příloze programu.
Aktualizace nabídek je v příloze.
Číslo jednací 116/2021
Místostarosta města Tišnova pan Navrátil informoval o jednání rady města, bylo rozhodnuto poskytnout
svazku Tišnovsko investiční příspěvek na rekonstrukci komunikace v rámci stavby:
Tišnov, Dvořákova – rekonstrukce jednotné kanalizace.
Svazek si podal písemnou žádost o finanční příspěvek ve výši 1.878tis. Kč
Číslo jednací 117/2021
Ve dnech 4 a 5 května se uskutečnil audit svazku, kontrola hospodaření za rok 2020 auditorem JUDr.
Husákem, se závěrem: nebyly zjištěny žádné chyby nebo nedostatky.
Zpráva auditora včetně závěrečného účtu budou předloženy VH ke schválení.
Číslo jednací 118/2021
Návrh rozpočtu svazku na rok 2021, bude předložen VH ke schválení.
Doporučuje VH schválení rozpočtu na rok 2021.
V příloze.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 119/2021
Tišnov, ul. Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Bylo dohodnuto s městem Tišnov na společném technikovi zajišťující BOZP, obdrželi jsme Příkazní
smlouvu od spol. Arrano Group s.r.o. Olomouc, za cenu 56tis. Kč bez DPH.
Plnění od 6/2021 do 11/2022.
Schváleno 5 hlasy
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Číslo jednací 120/2021
Tišnov-inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Za penzionem.
Investor stavby Němec Jiří stavitel s.r.o. v rámci stavby vybuduje splaškovou kanalizaci a vodovodní řady,
po dokončení je prodá svazku Tišnovsko za cenu 1000Kč.
Předsednictvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní.
Schváleno 5 hlasy
Číslo jednací 121/2021
Tišnov, ul. Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Na zajištění TDI svazku na uvedenou stavbu schvaluje zadávací podmínky a návrh příkazní smlouvy, jedná
se o zakázku malého rozsahu do 500tis. Kč, pro svazek zajistí výběrové řízení DSO Tišnovsko .
Schváleno 5 hlasy
Číslo jednací 122/2021
Termín a program jednání Valné hromady svazku Tišnovsko, která se uskuteční ve středu 26.5.2021
v 15 hod. v Předklášteří.
Program: 1. zahájení
2. Zpráva o činnosti předsednictva za uplynulé období
3. Odstoupení zástupce města Tišnova z předsednictvu svazku
4. Schválení zástupce města Tišnova do předsednictva svazku
5. Schválení Smlouvy č. JMK069479/21/OŽP
6. Schválení rozpočtového opatření č.III , změna rozpočtu v roce 2020
7. Zpráva kontrolní a revizní komise
8. Schválení Dodatku č. 15 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a
kanalizací (dále jen Smlouva)
9. Schválení investičního příspěvku od obce Vohančice. Smlouva č. 4/2021
10. Schválení rozpočtu Svazku Tišnovsko na rok 2021
11. Schválení závěrečného účtu svazku za rok 2020
12. Schválení účetní závěrky za rok 2020
13.Schválení Dodatku č, 2 ke Smlouvě o vkladu majetku uzavřené s obcí
Vohančice
14. Schválení Smlouvy o vkladu majetku uzavřené s obcí Vohančice
15. Schválení Smlouvy o poskytnutí úvěru na stavbu: Tišnov, ul. Riegrova –
rekonstrukce kanalizace
16. Různé
Schváleno 5 hlasy
Číslo jednací 123/2021
Za bezchybné vedení účetnictví svazku v roce 2020 schvaluje účetní Lucii Stráské odměnu ve výši
10tis.Kč , která bude vyplacena za měsíc květen 2021 na základě faktury.
Schváleno 5 hlasy
Číslo jednací 124/2021
Kupní smlouvu uzavřenou s paní Ludmilou Martinkovou, majitelkou pozemku par.č. 522/15 v k.ú.
Heroltice. Svazek odkoupí část pozemku , 10m2 za cenu 10.000Kč.
Jedná se o pozemek na zřízení přípojky NN z transformátoru pro čerpací stanici vodovodu z Heroltic do
Pejškova a dále do VDJ Vohančice.
Schváleno 5 hlasy.

Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 125/2021
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Návrh pana Navrátila, místostarosty Tišnova, zařadit do stavby SV Tišnov – připojení obce Vohančice řad E
v délce 132metrů, umístěný na pozemku pana Duřpekta.
Cenová nabídka činí 323tis. Kč, město Tišnov by uhradilo 82% ceny, svazek Tišnovsko uhradí 18% ceny.
Číslo jednací 126/2021
Ing. Moronga informoval o postupu prací na zajištění financování staveb z PFO na příštích 10 roků.
Náklady budou hrazeny z nájemného a částečně z komerčního úvěru.
Na VH budou seznámeni s postupem prací.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 127/2021
Vodojem Heroltice – přípojka NN
Souhlasí s položením kabelu NN k vodovodnímu řadu, nový přivaděč z vodojemu do obce v délce cca
400metrů.
Spol. VHS Brno předloží cenovou nabídku .
Schváleno 5 hlasy

Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 128/2021
Zajistit zaslání podkladů na členské obce, program jednání Valné hromady, návrh rozpočtu, závěrečný účet
včetně zprávy auditora , podklady k účetní závěrce roku 2020.
Zajistí tajemník a předseda svazku
Tajemník svazku zašle členům předsednictva poslední verzi stanov včetně návrhu přepočtu hlasů
jednotlivých členů svazku Tišnovsko od JUDr. Ptáčka.

25.5.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 129/2021
Žádost starosty města Tišnov ohledně zařazení prodloužení vodovodního řadu v Pejškově, pozemek pana
Duřpekta.
Celkové náklady činí 323tis. Kč bez DPH, město Tišnov poskytne svazku investiční příspěvek ve výši
270tis. Kč.
Akce bude realizována změnou stavby před dokončením, investiční příspěvek bude přijat rozpočtovým
opatřením svazku Tišnovsko.
Číslo jednací 130/2021
Na zajištění financování stavby: Tišnov, Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
předložila Česká spořitelna a.s Smlouvu o úvěru č. 0633298169/LCD a Smlouvu o zastavení pohledávek
ZP/ č. 0633298169/LCD.
Budou předloženy ke schválení o úvěru Valné hromadě 26.5.2021.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 131/2021
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na TDI stavby:
Tišnov, Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Otevírání obálek se uskuteční dne 26.5.2021 v 11.00hod. na DSO Tišnovsko
1. Ing. Jana Schovánková
2. Jan Motyčka
3. Ing. David Lacina
Schváleno 4 hlasy
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Číslo jednací 132/2021
Na zajištění TDI svazku na uvedené stavbu schvaluje seznam společností k oslovení.
Jedná se o zakázku malého rozsahu do 150tis. Kč, pro svazek zajistí výběrové řízení DSO Tišnovsko .
„Hydrogeologický průzkum pro vybudování posilovacích vodních zdrojů pro JÚ Předklášteří - Niva“
„Hydrogeologický průzkum pro vybudování nových vodních zdrojů v prostoru Hradčany - Písky“
1. Geotest a.s. Brno
2. ENVI – AQUAs.r.o. Brno
3. INVEK s.r.o. Brno
4. GEOS Brno s.r.o.
Schváleno 4 hlasy
Dostavil se Ing. Jaroslav Podal + 1 hlas.
Číslo jednací 133/2021
Smlouvu o uzavření budoucí darovací smlouvy, uzavřenou s Janem Burdou, investorem stavby:
Obec Hradčany, lokalita Plachetky – novostavba vodovodního řadu k par. č. 1140/4 v k.ú. Hradčany.
Jedná se o stavbu DN 80 v délce 277m.
Schváleno 5 hlasy
Číslo jednací 134/2021
Darovací smlouvu uzavřenou s Milošem Šolcem, investorem stavby: Heroltice – prodloužení vodovodu na
pozemcích 51/18, 46/2, 737/27, 793/12, 737/11 v k.ú. Heroltice v délce 185,43m.
Vodovodní řad je zkolaudován, jeho cena činí 963tis. Kč.
Schváleno 5 hlasy
Číslo jednací 135/2021
Schvaluje zařazení prodloužení vodovodního řadu v Pejškově, pozemek pana Duřpekta, do stavby
Vohančice – připojení na SV Tišnov
Celkové náklady činí 323tis. Kč bez DPH, město Tišnov poskytne svazku investiční příspěvek ve výši
270tis. Kč.
Akce bude realizována změnou stavby před dokončením, investiční příspěvek bude přijat rozpočtovým
opatřením svazku Tišnovsko.
Schváleno 5 hlasy
Číslo jednací 136/2021
Na zajištění financování stavby: Tišnov, Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
předložila Česká spořitelna a.s Smlouvu o úvěru č. 0633298169/LCD a Smlouvu o zastavení pohledávek
ZP/ č. 0633298169/LCD.
Předsednictvo doporučuje VH konané dne 26.5.2021 schválení úvěru.
Schváleno 5 hlasy
Číslo jednací 137/2021
Smlouvu o dílo č. 21-T027 uzavřenou se spol. PROVOD s.r.o. na zajištění zpracování ex-post monitoringu
stavby: Šerkovice – stoková síť.
Smlouva platí pro monitoring roku 2020.
Schváleno 5 hlasy
Číslo jednací 138/2021
Smlouvu o dílo č. 21-T028 uzavřenou se spol. PROVOD s.r.o. na zajištění zpracování ex-post monitoringu
stavby: Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě- stavba Železné, 2. Etapa, 2. část.
Smlouva platí pro monitoring roku 2020.
Schváleno 5 hlasy
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Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 139/2021
Prezentaci Ing. Morongy - plnění Plánu financování obnovy.
VAS připravuje aktualizaci PFO, budou vybrána nejnutnější opatření v rozsahu cca 600mil. Kč
Na zajištění zdrojů na obnovu navrhuje navyšování V a S ročně o 4Kč/m3 plus komerční úvěr cca 300mil. Kč.
V roce 2022 zahájit zpracování PD, v roce 2023 zahájit vlastní realizaci obnovy.
Prezentace bude předložena k seznámení na Valné hromadě 26.5.2021

Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 140/2021
Pozvat na VH JUDr. Ptáčka – seznámí přítomné s aktualizací stanov svazku, zajistit jeho pozvání.
Zajistí tajemník svazku
Zajistit podpis schválených smluv, zajistí tajemník a předseda svazku

8.6.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 141/2021
Město Tišnov připravuje revitalizaci náměstí Míru, proběhlo jednání se zpracovatelem projektu za účasti
zástupce provozovatele pana Odstrčílka.
Provozovatel prověří stáří a technický stav vodovodního a kanalizačního řadu, jeho pořadí v PFO.
Podle vyhodnocení bude navržena obnova těchto řadů.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 142/2021
Zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby: Předklášteří ul. Kopečná – oprava vodovodu a kanalizace,
rozpočtové náklady 1.300tis. Kč. Zakázka malého rozsahu, otevřené výběrové řízení.
Výběr dodavatele zajistí DSO Tišnovsko Ing. Schovánková.
Schváleno 6 hlasy

Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 143/2021
Dne 26.5.2021 proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na zajištění TDI stavby:
Tišnov, Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
1. Milada Schneiderová
450tis. Kč
2. Ing. Petr Pokorný
480tis. Kč
3. Ing. Pavel Šudák
510tis. Kč.
Pro porovnání cen zajistí tajemník cenu TDI na stavbě Tišnov, ul. Brněnská,
na příští jednání předsednictva.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 144/2021
Pořadí cenových nabídek na zajištění TDI stavby:
„Hydrogeologický průzkum pro vybudování posilovacích vodních zdrojů pro JÚ Předklášteří - Niva“
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Se společností ENVI-AQUA s.r.o. bude uzavřena smlouva o dílo.
Schváleno 6 hlasy
Číslo jednací 145/2021
Valná hromada schválila pana Aleše Navrátila za člena předsednictva Svazku vodovodů a kanalizací
Tišnovsko, je plný počet členů předsednictva.
Předsednictvo schvaluje Tomáše Kříže místopředsedou Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko.
Schváleno 5 hlasy, 1 se zdržel
Číslo jednací 146/2021
Objednávku znaleckého posudku č. 49/5/2021 pro Ing. Marii Košíkovu.
Vyhotovení znaleckého posudku pro trvalé a dočasné odnětí lesního pozemku v rámci stavby:
Tišnov, VDJ Květnice – výstavba nové akumulační komory. Cena za zpracování znaleckého posudku činí
4,500Kč.
Schváleno 6 hlasy

Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 147/2021
Návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, uzavřenou s Pavlem Halouzkou, investorem stavby:
Čebín, Dálka – vodovodní řad k par. č. 336/21.
Po dokončení stavby bude uzavřena darovací smlouva a investor předá vybudovaný řad bezplatně svazku.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 148/2021
Pořadí cenových nabídek na zajištění TDI stavby:
„Hydrogeologický průzkum pro vybudování nových vodních zdrojů v prostoru Hradčany - Písky“

Se společností ENVI-AQUA s.r.o. bude uzavřena smlouva o dílo.
Schváleno 6 hlasy
Číslo jednací 149/2021
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na dodávku stavby:
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Předklášteří, ul. Kopečná – oprava vodovodu a kanalizace.
Otevírání obálek se uskuteční dne 21.6.2021 v 10.00hod. na DSO Tišnovsko
1. Ing. Jana Schovánková
2. Jan Motyčka
3. Ing. David Lacina
Schváleno 6 hlasy

Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 150/2021
Informaci pana Kříže a pana Navrátila z jednání při výběru dodavatele stavby:
Tišnov, Riegrova – rekonstrukce kanalizace.
Byly otevřeny 4 obálky s cenovými nabídkami , komise požádá uchazeče o doplnění nabídek.
Číslo jednací 151/2021
Ing. Podal požádal o informaci ohledně příjezdové cesty k VDJ Drásov, komunikace leží na pozemcích
soukromých vlastníků bez věcného břemene.
Městys Drásov zajistí jednání s těmito vlastníky.
Číslo jednací 152/2021
Ing. Podal upozornil na nedostatek webových stránek svazku, vložené zprávy nejsou aktuální.
Pan Kříž slíbil spolupráci při aktualizaci stránek, např. příprava a realizace staveb.
Tajemník svazku zajistí přístupové heslo pro pana Kříže.

Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 153/2021
Zajistit podpis schválených smluv, zajistí tajemník a předseda svazku.
Zajistit změnu ve vedení svazku v registru svazků vedených na jihomoravském kraji,
místopředseda svazku Tomáš Kříž, zajistí tajemník svazku.

22.6.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 154/2021
Rozhodnutí SFŽP č. 04202011 o poskytnutí dotace na stavbu:
Tišnov, VDJ Květnice – posílení tlakových poměrů při napojení na VOV
Číslo jednací 155/2021
Rozhodnutí SFŽP č. 04012011 o poskytnutí dotace na stavbu:
Čebín vrt HVP 201 – posilový zdroj vody
Číslo jednací 156/2021
Rozhodnutí SFŽP č. 04032011 o poskytnutí dotace na stavbu:
Hradčany – hydrogeologický průzkum
Číslo jednací 157/2021
Svazek podal žádost o dotaci z rozpočtu JMK na stavbu: Tišnov, Riegrova – rekonstrukce kanalizace
Obdrželi jsme zamítavé stanovisko, viz příloha.
Navrhuji osobní jednání se zástupcem JMK ohledně vyjasnění naší žádosti.
Předseda svazku Petr Grünwald a Radek Pavlíček projednají osobně se zástupcem JMK.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 143/2021
Dne 26.5.2021 proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na zajištění TDI stavby:

7

Tišnov, Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
1. Milada Schneiderová
450tis. Kč
2. Ing. Petr Pokorný
480tis. Kč
3. Ing. Pavel Šudák
510tis. Kč.
S paní Miladou Schneiderovu bude uzavřena smlouva o dílo.
Schváleno 7 hlasy
Číslo jednací 158/2021
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 98/2021, uzavřené se spol. AQUA ENVIRO s.r.o. Brno,
Dodavatelem stavby: Předklášteří, JÚ Niva – hydrogeologický průzkum.
Při realizaci vrtu s použitím ocelových pažnic nebylo nutné jejich použití do předpokládaných hloubek a
došlo k úspoře ve výši 17.420Kč bez DPH.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Schváleno 7 hlasy
Číslo jednací 159/2021
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou s panem Vitulou
Františkem, Pejškov 8, majitelem pozemku par. č. 104 a st. 15 v k.ú. Pejškov.
Pozemky jsou dotčeny stavbou vodovodního přivaděče. VB se zřizuje bezplatně po dobu trvání stavby.
Schváleno 7 hlasy
Číslo jednací 160/2021
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1 011 C 21/23 uzavřenou s ČR státní pozemkový
úřad, AGRIA Drásov spol srov.o. a Němec Jiží stavitel s.r.o., spolumajiteli pozemku par.č .684/2 v k.ú.
Tišnov. pozemek je dotčen stavbou: VDJ Tišnov, Květnice, stoka splaškové kanalizace z VDJ.
VB se zřizuje za úplatu 21.750Kč.
Schváleno 7 hlasy
Číslo jednací 161/2021
PŘÍKAZNÍ SMLOUVU číslo: 21047 VZ uzavřenou s DSO Tišnovsko na zajištění výběru dodavatele
stavby: Čebín – vrt HVP 201 – posilový zdroj vody
Zakázka malého rozsahu, rozpočet 1.748tis. Kč , 60% podpory.
Schváleno 7 hlasy
Číslo jednací 162/2021
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na dodavatele stavby:
Čebín – vrt HVP 201 – posilový zdroj vody
Otevírání obálek se uskuteční dne 14.7.2021 v 11.15hod. na DSO Tišnovsko
1. Ing. Jana Schovánková
2. Jan Motyčka
3. Ing. David Lacina
Schváleno 7 hlasy
Číslo jednací 163/2021
PŘÍKAZNÍ SMLOUVU číslo: 21048 VZ uzavřenou s DSO Tišnovsko na zajištění výběru TDI stavby:
Čebín – vrt HVP 201 – posilový zdroj vody
Zakázka malého rozsahu, rozpočet 100tis. Kč
Budou osloveny tyto společnosti:
1. Geotest a.s. Brno
2. ENVI – AQUAs.r.o. Brno
3. INVEK s.r.o. Brno
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4. GEOS Brno s.r.o.
Schváleno 7 hlasy
Číslo jednací 164/2021
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na TDI stavby:
Čebín – vrt HVP 201 – posilový zdroj vody
Otevírání obálek se uskuteční dne 14.7.2021 v 11.00hod. na DSO Tišnovsko
1. Ing. Jana Schovánková
2. Jan Motyčka
3. Ing. David Lacina
Schváleno 7 hlasy
Číslo jednací 165/2021
Pořadí nabídek na dodavatele stavby:
Předklášteří, ul. Kopečná – oprava vodovodu a kanalizace
1.
1.

Obchodní firma (uchazeč)

1.

Hodnotící kritérium:
Nabídková cena v Kč bez
DPH

1.

Pořadí nabídek
po hodnocení

TVM stavby s.r.o.

1 244 901,-

1.

SVÍTIL PLUS s.r.o.

1 357 564,-

2.

MERTASTAV s.r.o.

1 379 934,-

3.

Se spol. TVM stavby s.r.o. bude uzavřena smlouva o dílo.
Schváleno 6 hlasy

Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 166/2021
Paní starostka obce Předklášteří předložila tabulku spotřeby vody a produkce splaškové vody u projektu
výstavby bytových domů v areálu papíren v Předklášteří.
Provozovatel VAS a.s. podal zamítavé stanovisko na odběr splaškové vody.
Je dotaz, jak je svazek daleko s přípravou projektu intenzifikace ČOV Tišnov a jakých zdrojů se uhradí
náklady na stavbu?
Bylo dohodnuto pozvat zpracovatele PD stavby, spol. DUIS s.r.o. na pondělí 28. června 2021 do
Předklášteří, zpracovatel provede prezentaci projektu.
Číslo jednací 167/2021
Místostarosta města Tišnov pan Navrátil sdělil, že v pondělí 21. června večer došlo k zaplavení sklepů
v Tišnově, ul. Jiráskova z důvodu, kanalizace nestačila odvádět splaškovou vodu z lokality Hony a vody telka
ven z šachty.
Na vyřešení problému se sejdeme s Ing. Svobodou a Ing. Kejvalovou z VAS Brno a.s.

Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 168/2021
Zajisti podpis schválených smluv, zajistí tajemník svazku a předseda svazku
Zajistit pozvání zástupce spol. DUIS s.r.o. na pondělí 28. Června do Předklášteří, provést prezentaci
projektu intenzifikace ČOV Tišnov. Zajistí tajemník svazku.

9

28.6.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 169/2021
ČOV Tišnov – intenzifikace
Zástupce spol. DUIS s.r.o. provedl prezentaci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
uvedené stavby, včetně předpokládaných nákladů.
Předpokládané náklady cca 130mil. Kč bez DPH, V srpnu bude podána žádost o vydání vodoprávního
povolení na krajském úřadě JMK, stavební povolení by mělo být do konce roku 2021, budeme připraveni na
vyhlášení výzvy OPŽP k podání žádosti o dotaci.
Paní starostka obce Předklášteří – svazek nemá doposud pravidla pro spolufinancování investičních akcí,
Ing. Moronga připraví návrh k projednání a schválení.
Číslo jednací 170/2021
SV Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody
Seznámení z pátečního jednání se zástupci spol. Provod s.r.o. a VRV a.s. o stavu projektu a dalším postupu
ve věci financování stavby a zpracování PD pro výběr dodavatele.
Spol. Provod podá žádost o vydání vodoprávního povolení podle předložené rekapitulace.
Svazek zajistí vyjádření města Tišnov k objektu: Propoj sítě Tišnov DTP-jih, zda se bude realizovat.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 171/2021
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací, uzavřenou se spol. DTL STAV s.r.o. Brno.
Investor vybuduje v Železném splaškovou kanalizaci DN 250 v délce 292 metrů a vodovodní řad v délce
313metrů, po dokončení stavby vše předá bezplatně do majetku Svazku Tišnovsko.
Schváleno 5 hlasy
Číslo jednací 172/2021
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací, uzavřenou s Pavlem Halouzkou, investorem stavby:
Čebín, Dálka – vodovodní řad k par. č. 336/21.
Po dokončení stavby bude uzavřena darovací smlouva a investor předá vybudovaný řad bezplatně svazku.
Schváleno 4 hlasy, jeden se zdržel
Číslo jednací 173/2021
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou s Římskokatolickou církví,
farnost Tišnov, majitel pozemku par .č 749/12 v k.ú. Tišnov.
Pozemek je dotčen stavbou: SV Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace
pitné vody. VB je zřízeno za úplatu, 500Kč/bm, celkoví délka činí 43bm.
Schváleno 4 hlasy, jeden se zdržel

Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 174/2021
Zajistit zaslání dopisu panu starostovi města Tišnov, ohledně realizace objektu: Propoj sítě Tišnov DTP-jih
Zajistí tajemník a předseda svazku

13.7.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 175/2021
Tišnov, ul. Dvořákova – rekonstrukce kanalizace
V týdnu od 13.7.2021 do 15.7.2021 budou pokládány finální asfaltové vrstvy, kolaudace kanalizace je
dohodnutá na 27. 7.2021.
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Stavba bude dokončena v termínu.
Číslo jednací 176/2021
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou s ČEPS a.s. Praha,
Vlastníkem pozemku par.č. 2400/1 v k.ú. Tišnov.
Pozemek bude dotčen stavbou: Skupinový vodovod Tišnov-intenzifikace a dostavba rozvodných sítí,
posílení akumulace pitné vody, objekt SO.02 nový přiváděcí propoj HTP-přivaděč.
VB je zřízeno za úplatu – je nutné zajistit částku.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 177/2021
Smlouvu o přeložce zařízení distribuční sítě č. 9090008305, uzavřenou se spol. EG.D a.s., majitelem
kabelového vedení VN, které se nachází na pozemku par. č. 2401/1 v k.ú. Tišnov.
Pozemek bude dotčen stavbou: Skupinový vodovod Tišnov-intenzifikace a dostavba rozvodných sítí,
posílení akumulace pitné vody, objekt SO.02 nový přiváděcí propoj HTP-přivaděč.
Předpokládané náklady na přeložku kabelu VN činí 807.242Kč.
Náklady na přeložku jsou u SFŽP uznatelné, je možné je zahrnout do způsobilých výdajů.
Schváleno 4 hlasy
Číslo jednací 178/2021
Oznámení o výběru dodavatele stavby: II/377 Tišnov OK – Riegrova, Černohorská
Hodnotící komise posoudila nejnižší nabídku od spol. EUROVIA CS a.s a rozhodla o jejím vyloučení .
Nabídka druhého účastníka spol. OHL ŽS, a.s., Brno splnila veškeré požadavky zadavatele a byla proto
vybrána k realizaci díla.
Celková cena pro Svazek Tišnovsko činí 26.567.269,73Kč bez DPH
Příloha:
Oznámení o výběru dodavatele
Oznámení o vyloučení účastníka
Smlouva o dílo
Schváleno 4 hlasy
Číslo jednací 179/2021
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavřenou s Jihomoravským krajem na pozemky
v jeho vlastnictví, budou dotčeny stavbou: Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba
rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody.
Jedná se o pozemky v k.ú. Tišnov, Heroltice u Tišnova a Moravské Knínice. VB je zřízeno za úplatu dle
Sazebníku úhrad JMK.
Schváleno 4 hlasy

Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 180/2021
Zajistit u spol. ČEPS a.s. cenu za zřízení VB na pozemky v rámci stavby: Skupinový vodovod Tišnovintenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody, objekt SO.02 nový přiváděcí
propoj HTP-přivaděč.
Zajistí tajemník svazku do příštího jednání předsednictva
Zajistit podpis Smlouvy o dílo se spol. OHL ŽS a.s. Brno na dodávku stavby:
II/377 Tišnov OK – Riegrova, Černohorská
Zajistí tajemník a předseda svazku
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27.7.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 181/2021
Dopis starosty města Tišnov ve věci financování stavby: Zkapacitnění sítě Tišnov – DTP jih
Město nemůže převzít finanční závazek stavbu zainvestovat, pokud svazek nezíská dotaci od SFŽP.
Vyjádření města ve v příloze programu.
Stavba nebude zařazena do žádosti do dotaci z OPŽP ČR.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 182/2021
Závěrečnou zprávu a hodnocení nabídek na dodavatele stavby:
Čebín- vrt HVP 201- posilový zdroj vody

Se společností Ekodrill s.r.o. bude uzavřena smlouva o dílo.
Schváleno 5 hlasy
Číslo jednací 183/2021
Závěrečnou zprávu a hodnocení nabídek na TDI stavby:
Čebín- vrt HVP 201- posilový zdroj vody

Se společností Geotest a.s. bude uzavřena smlouva o dílo.
Schváleno 5 hlasy
Dostavil se Ing. Podal – počet hlasů se zvýšil na 6
Číslo jednací 184/2021
Smlouvu o poskytnutí příspěvku č. 3/2021, uzavřenou s městem Tišnov, na poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 2.200tis. Kč na stavbu:
Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy.
Smlouva bude dodatečně předložena VH ke konečnému schválení.
Schváleno 6 hlasy
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Číslo jednací 185/2021
Smlouvu o poskytnutí příspěvku č. 5/2021, uzavřenou s městem Tišnov, na poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 1.878tis. Kč na stavbu:
Tišnov, ul. Dvořákova - rekonstrukce jednotné kanalizace
Smlouva bude dodatečně předložena VH ke konečnému schválení.
Schváleno 6 hlasy
Číslo jednací 186/2021
Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2021, změna rozpočtu.
Rozpočtové příjmy
Paragraf
Položka název položky

4221 Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem tis. Kč

Rozpočtové výdaje
Paragraf
Položka název paragrafu

2310
2321

pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
Celkem tis. Kč

Financování
Paragraf
Položka název paragrafu

8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Celkem tis. Kč
RO č. 1 bude dodatečně předloženo VH ke schválení.
Schváleno 6 hlasy

tis. Kč

4 078,00
4 078,0

tis. Kč

11 586,00
17 492,00
29 078,0

tis. Kč

25 000,00

25 000,0

Číslo jednací 186/2021
Vnitro organizační směrnici č. 1 platnou od 1.8.2021
I. Všeobecné údaje
II. Organizační schéma svazku
III. Podpisový vzor
IV. Zásady vedení účetnictví
Schváleno 6 hlasy

Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 187/2021
Ing. Kocůr předložil návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – zpracování PD stavby: SV Tišnov, vícepráce.
Ing. Dufek ze spol. VRV a.s. provedl analýzu požadavků, předložená v písemné podobě.
Bylo rozhodnuto pozvat ing. Kocůra na další jednání předsednictva k projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě a
k projednání postupu prací na PD dle smlouvy.
Číslo jednací 188/2021
Ing. Moronga seznámil přítomné s postupem prací na realizaci obnovy majetku svazku dle PFO.
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Ve středu 28.7.2021 bude projednávat na VAS návrh kalkulace V a S na rok 2022, výše nájemného podle
potřeby svazku.
Předložil seznam staveb určených do priority staveb č.1 pro další projednávání.

Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 189/2021
Zajistit pozvánku pro Ing. Kocůra na jednání předsednictva dne 10.srpna 2021.
Zajistí tajemník svazku

10.8.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 190/2021

Tišnov, ul. Riegrova, Černohorská – rekonstrukce kanalizace
Proběhlo jednání s dodavatelem ohledně materiálu trub, dodavatel zaslal cenovou nabídku ,
Je v příloze programu.
Číslo jednací 191/2021

SV Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí
Projednání návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě a plnění termínů zpracování PD
Ing. Kocůr je v 32 týdnu na dovolené a navrhuje termín jednání čtvrtek 19.8.2021 dopoledne.
Navrhujeme v 7.30hod. v Předklášteří v kanceláři tajemníka svazku.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 192/2021
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2021/00161, uzavřenou se spol.
CETIN a.s. Jedná se o překládku komunikačního vedení SEK v rámci stavby:
VPIC Tišnov – posílení vodovodu SO 02. Výše nákladů činí 69.527Kč.
Výstavba armaturní šachty v Tišnově, Trnec.
Schváleno 7 hlasy
Číslo jednací 193/2021

Tišnov, ul. Riegrova, Černohorská – rekonstrukce kanalizace
Předsednictvo schvaluje změnu materiálu kanalizace na uvedené stavbě, železobeton bude nahrazen
kameninou.
Celková cena víceprací bude odsouhlasena na jednáním s dodavatelem stavby.
Schváleno 7 hlasy

Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 194/2021
Ing. Moronga předložil návrh na financování stavby ČOV Březina, předpokládané náklady cca 150mil. Kč.
Od konečné ceny se odečtou náklady na obnovu ve výši 35mil. Kč, hradí svazek, dotace a o zbytek se podělí
připojené obce na čistírnu.
Předložil čtyři varianty způsobu výpočtu podílu obcí.
Pan Navrátil požaduje připravit celkové investice svazku v horizontu 10 roků, způsob a podíl obcí na
financování.
Rozdělení podílu financování jednotlivých akcí bude dále projednáváno.
Požádáme zpracovatele PD rekonstrukce ČOV Tišnov o aktualizaci navýšení počtu obyvatel připojených
obcí dle územních plánů.
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Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 195/2021
Zajistit Ing. Kocůra na jednání ve čtvrtek 19.8.2021 v 7.30hod., zajistí tajemník svazku
24.8.2021

Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 196/2021
Ing. Moronga předložil aktualizovaný plán obnovy a návrh na jeho financování
Předpokládané náklady na obnovu a jejich realizace za období 2023-2036.
Pořizovací cena dle IČME
Voda
Voda objekty
Kanál
Kanál objekty

Přepočet ceny

158 052 693,50 Kč

513 775 924,08 Kč

8 031 160,00 Kč

17 708 707,80 Kč

243 595 692,60 Kč

888 102 381,95 Kč

1 043 500,00 Kč

2 300 917,50 Kč

410 723 046,10 Kč

1 421 887 931,32 Kč

2023-2024

122 192 645,51 Kč

2025-2026

99 432 391,18 Kč

2027-2028

153 541 600,65 Kč

2029-2030

194 730 155,61 Kč

2031-2036

851 991 138,38 Kč
1 421 887 931,32 Kč

Současný schválený plán financování ve výši 10mil. Kč ročně je nedostačující, bude připraven nový ke
schválení na VH.
Předpokládaná výše úvěru cca 770mil. Kč, což je zhruba 50% předpokládaných nákladů na obnovu.
Číslo jednací 197/2021
Ing. Moronga předložil návrh kalkulace vodného a stočného ve dvou variantách:
1. varianta – navýšení Va S o 4 Kč a navýšení příspěvků obcí o 20násobek současného příspěvku
2. varianta – navýšení V a S o 6 Kč a navýšení příspěvků obcí o 10 násobek současného příspěvku
Nájemné svazku se zvýší cca na 51,5mil. Kč
Varianty budou předmětem dalšího jednání předsednictva.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 198/2021
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 20-T028 uzavřené se spol. PROVOD – inženýrská společnost s.r.o.
Na zpracování PD stavby: SV Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace
pitné vody
Celková cena bude navýšena o 160,5tis. Kč bez DPH, ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Schváleno 4 hlasy
Číslo jednací 199/2021
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Vnitroorganizační směrnici – pořizovací cena dlouhodobého majetku, zpracovanou paní Stráskou, účetní
svazku.
Schváleno 4 hlasy
Číslo jednací 200/2021
Na stavbě: II/377 Tišnov, Černohorská – oprava vodovodu a II/377 Tišnov, Riegrova – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu schvaluje dle smlouvy o dílo s OHL ŽS a.s. poddodavatele:
Dopravní stavby Brno, s.r.o.
MERTASTAV s.r.o.
Schváleno 4 hlasy
Číslo jednací 201/2021
Příkazní smlouvu uzavřenou se spol. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.na zajištění výběrového
řízení na zpracování PD pro provádění stavby:
Stavba: Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace
pitné vody
Stavba: ČOV Tišnov – intenzifikace a rozšíření
Celková cena činí 80tis. Kč bez DPH.
Schváleno 4 hlasy
Číslo jednací 202/2021
Výzvu k podání nabídky – podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.200tis. Kč.
Stavba: Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace
pitné vody
Zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby a autorský dozor stavby.
Součástí výzvy je Smlouva o dílo na zpracování PD a Příkazní smlouva na výkon činnosti autorského
dozoru stavby.
Kritéria pro hodnocení nabídek:
Celková cena
70%
Termín realizace
30%
Schváleno 4 hlasy
Číslo jednací 203/2021
Komisi pro otevírání nabídek a vyhodnocení nabídek zpracování PD stavby:
Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody
Člen komise:
Náhradník :
Tomáš Kříž
Petr Grünwald
Ing. Jan Kazda
MgA. Petra Bendová
Jan Motyčka
Radomír Pavlíček
Schváleno 4 hlasy
Číslo jednací 204/2021

Tišnov, ul. Riegrova, Černohorská – rekonstrukce kanalizace
Předsednictvo schvaluje cenovou nabídku dodavatele OHL ŽS a.s. ,navýšení ceny o 1.212.403,22Kč na
dodávku kameninových trub na uvedenou stavbu.
Dodavatel předloží návrh Dodatku ke Smlouvě o dílo k podpisu.
Schváleno 4 hlasy
Číslo jednací 205/2021
Cenovou nabídku od spol. Ing. Miroslav Pálka – servis počítačů PC na dodávku:
NTB + projektor + projekční plátno + servisní zásah : cena 21tis. Kč bez DPH
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NAS + HDD 4TB + servisní zásah: cena 12,5tis. Kč bez DPH
Schváleno 4 hlasy
Číslo jednací 206/2021
Bere na vědomí a schvaluje koncept dopisu zpracovaný Ing. Morongem.
Jedná se o odpověď na dopis ze dne 11.8.2021 ohledně posunu termínu zahájení stavby:
„Aglomerace Tišnov, Předklášteří, dostavba stokové sítě, Riegrova – kanalizace a vodovod“ a
„Tišnov, Černohorská – oprava vodovodu“.
Dopis bude ihned zaslán dodavateli a TDI stavby.
Schváleno 4 hlasy

Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 207/2021
Tajemník svazku připraví dopis starostovi města Tišnov Bc. Dospíšilovi ve věci aktualizace stanov
vodárenského svazku.
Požádáme pana starosty o jejich vyjádření k navrhované změně stanov svazku.
Zajistí tajemník svazku a místopředseda svazku
Číslo jednací 208/2021
Zajistit podpis schválených smluv a zahájení schváleného výběrového řízení
Zajistí tajemník a místopředseda svazku

7.9.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 209/2021
Dne 30.8.2021 byla zahájena stavba:
Tišnov, ul. Riegrova, Černohorská – rekonstrukce kanalizace
Jedna skupina začala kanalizací, ul. Svatopluka Čecha a druhá skupina začala v ul. Riegrova od nám, Míru
stavbou kanalizace.
Pan Navrátil požaduje prověřit napojení kanalizace z ul. Jiráskova do kanalizace ul. Černohorská.
Při deštích dochází k zaplavování sklepů RD v ul. Jiráskova.
Číslo jednací 210/2021
Ve středu 1. 9.2021 se uskutečnilo jednání s občany Pejškova ohledně realizace vodovodních přípojek k RD.
Dostali cenovou nabídku na realizaci od spol. VHS a.s. Brno, koordinaci mezi občany a stavbou provádí
paní Schneiderová, zastupuje město Tišnov.
Pan Navrátil doplnil informaci o záměru města Tišnov provést celkovou rekonstrukci místní komunikace,
Ing. Pokorný zajistí cenovou nabídku.
Číslo jednací 211/2021
VAS a.s Brno vytvořila za rok 2020 zisk ve výši 81.661tis. Kč. Na výplatu dividend byla schválena částka
40.375tis. Kč, částka 33.986tis. kč byla převedena do nerozděleného zisku.
Svazek Tišnovsko obdržel podíl ze zisku ve výši 1.199.334Kč po zdanění.
Připravíme rozpočtové opatření č. II/2021.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 212/2021
Výzvu k podání nabídky – zakázka malého rozsahu.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.900tis: Kč bez DPH.
Stavba: ČOV Tišnov, Březina - intenzifikace a rozšíření
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Zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby, součástí výzvy je Smlouva o dílo na
zpracování PD Kritéria pro hodnocení nabídek: Nejnižší cena.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 213/2021
Komisi pro otevírání nabídek a vyhodnocení nabídek zpracování PD stavby:
ČOV Tišnov, Březina - intenzifikace a rozšíření

Člen komise:
Jan Motyčka
Aleš Navrátil
MgA. Petra Bendová
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5

Náhradník :
Ing. Martin Hudec
Ing. Martin Dufek
Ing. Dagmar Šrámková
proti:

zdržel se:

0

0

Číslo jednací 214/2021
Seznam účastníků k podání nabídky na zpracování PD stavby:
ČOV Tišnov, Březina - intenzifikace a rozšíření
č.
1

Uchazeč
AQUATIS a.s.

2

AQUA PROCON s.r.o.

3

DUIS s.r.o.

4

PROVOD - inženýrská
společnost, s.r.o.

5

STAVING engineering
s.r.o.

6

VEGAspol v.o.s.

7

VH atelier, spol. s r.o.

Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5

proti:

0

Sídlo
Botanická 834/56
602 00 Brno - střed
Palackého třída
768/12
612 00 Brno - Královo
Pole
Srbská 1546/21
612 00 Brno - Královo
Pole
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí nad
Labem
Bylinková 365/14
783 01 Olomouc Nemilany
Jiráskova 219/12
602 00 Brno
Lidická 960/81
602 00 Brno

zdržel se:

IČ
46347526
46964371

47916311

25023829

25334107

60700220
49437267

0

Číslo jednací 215/2021
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou s panem Jiřím Knoflíčkem a
paní Jaroslavou Knoflíčkovou, majiteli pozemku par. č. St. 266 v k.ú. Předklášteří.
Pozemek je dotčen stavbou: Předklášteří, ul. Šikulova – stoka jednotné kanalizace.
Věcné břemeno je zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 216/2021
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Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou s panem Pavlem Vejrostou,
majitelem pozemku par. č. St. 318. 318/6 v k.ú. Předklášteří.
Pozemek je dotčen stavbou: Předklášteří, ul. Šikulova – stoka jednotné kanalizace.
Věcné břemeno je zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 217/2021
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou s panem Jiřím Hejtmánkem
a paní Renatou Hejtmánkovou, majiteli pozemku par. č. 318/1 v k.ú. Předklášteří.
Pozemek je dotčen stavbou: Předklášteří, ul. Šikulova – stoka jednotné kanalizace.
Věcné břemeno je zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 218/2021
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou s MUDr. Miroslav
Lukešová, majitelem pozemku par. č. 318/3 v k.ú. Předklášteří.
Pozemek je dotčen stavbou: Předklášteří, ul. Šikulova – stoka jednotné kanalizace.
Věcné břemeno je zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 219/2021
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou s Ing. Davidem Heinrich a
Ing. Jarmilou Hainrichovou, majiteli pozemku par. č. 318/4 v k.ú. Předklášteří.
Pozemek je dotčen stavbou: Předklášteří, ul. Šikulova – stoka jednotné kanalizace.
Věcné břemeno je zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 220/2021
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou s Mgr. Martinem Sedláčkem
a PharmDr. Sylvou Sedláčkovou, majiteli pozemku par. č. 318/5 v k.ú. Předklášteří.
Pozemek je dotčen stavbou: Předklášteří, ul. Šikulova – stoka jednotné kanalizace.
Věcné břemeno je zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 221/2021
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou s panem Františkem
Vejrostou, majitelem pozemku par. č. 318/7 v k.ú. Předklášteří.
Pozemek je dotčen stavbou: Předklášteří, ul. Šikulova – stoka jednotné kanalizace.
Věcné břemeno je zřízeno bezplatně na dobu neurčitou.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 222/2021
Dohodu o narovnání, uzavřenou s obcí Předklášteří, jedná se o pronájem budovy v majetku obce,
kanceláře pro provoz pracovníků svazku.
Byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o pronájmu s obcí Předklášteří.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5
proti:
0
zdržel se:
0
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Číslo jednací 223/2021
Tišnov, Černohorská a Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
Spol. Aqua procon s.r.o. předložila nabídku na zpracování aktualizace vyjádření správců sítí. Celková cena
činí 28.000Kč plus DPH.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 224/2021
Dohodu o pracovní činnosti uzavřenou s Ing. Janem Morongou, od 1. září 2021 na dobu neurčitou.
Dohodnutá odměna činí 350Kč/hod.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5
proti:
0
zdržel se:
0

Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 225/2021
Zajistit podpis schválených smluv, zajistí tajemník a předseda svazku.
Zajistit doplnění aktualizace stanov do článku 11 zaměstnanci svazku pozici manažer svazku.
Zajistí tajemník u JUDr. Ptáčka

21.9.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 226/2021
V obci Moravské Knínice máme pronajatý vodovod a kanalizaci v lokalitě U hřiště od soukromého
investora pana Havlíka na dobu určitou.
Pan starosta Hanák mě požádal o ukončení této nájemní smlouvy, magistr Knecht nám zpracoval koncept,
zašleme ho panu Havlíkovi, majiteli vodovodu a kanalizace.
Postupně budeme rušit všechny nájemní smlouvy na sítě.
Číslo jednací 227/2021
Předklášteří, ul. Kopečná – oprava vodovodu a kanalizace
Uskutečnilo se jednání na stavbě s dodavatelem a paní Skřičkovou, projektantem stavby.
Plynové potrubí je uloženo jinde než je v GIS, dohodli jsme se na úpravu trasy kanalizace a vodovodu,
dodavatel v pondělí 20.9.2021 provede kopané sondy, podle toho se upraví trasy vodovodu a kanalizace.
Číslo jednací 228/2021
Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy
Dodavatel stavby požádal dne 13.9.2021 o prodloužení termínu dokončení stavby včetně zdůvodnění
posunutí termínu.
K této žádosti se vyjádřil TDI a AD, přílohy programu.
Setkali jsme se s administrátorem dotace panem Dufkem ohledně možnosti posunutí termínu, Svazek
Tišnovsko má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace se SFŽP s termínem dokončení a kolaudace stavby
02/2021 a předložením ZVA do 8/2021.
Číslo jednací 229/2021
Zásady financování obnovy, intenzifikace a rozvoje
Pan Moronga zaslal návrh zásad k diskuzi a vyjádření.
Jedná se o strategii financování obnovy formou úvěru a nájemného a Zásady financování
Číslo jednací 230/2021
Dostavil se starosta obce Vohančice Ing. Blahák s požadavkem vysvětlit okolnosti ohledně stavby:
Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy
Seznam otázek a odpovědí je v příloze zápisu.
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Obec Vohančice zašle částku 2.5mil. Kč na účet svazku, smlouva byla uzavřena v březnu 2021.
Svazek si podal žádost o dotaci od JMK, po obdržení dotace bude další jednání ohledně výše příspěvku obce
Vohančice.
Zástupce města Tišnov pan Navrátil oznámil, že město Tišnov nebude požadovat přepočet podílu příspěvku
od svazku, město poskytlo příspěvek ve výši 2.2mil. Kč.
Obec Vohančice si vybuduje AT stanici na posílení tlaku vodovodu, pan starosta pošle na svazek
podrobnější informaci.
V letošním roce si občani obce Vohančice stěžovali na přechlorovanou vodu ve veřejném vodovodu,
Svazek požádá provozovatele o poskytnutí informací ohledně rozborů vody v obci a pošle je panu starostovi
Blahákovi.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 231/2021

II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská
Dne 24.8.2021 byl schválen pod číslem jednacím 204/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené se
spol. OHL ŽS, a.s. , navýšení ceny o 1.212.403,22Kč, ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Do původní ceny nebyla započítána částka 148.805,75Kč, podíl svazku na DIO ve výši 23%, celková suma
na dodatku je nižší.
Z tohoto důvodu se Dodatek č. 1 ke SoD ze dne 24.8.2021 ruší a bude uzavřen nový.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 7
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 232/2021

II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská
Dodatek č. 1 ke SoD uzavřené se spol. OHL ŽS a.s. .
Původní cena dle SoD:
26.567.269,73Kč
Navýšení ceny-změna materiálu trub:
1.212.422,61Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 1
27.779.692,04Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 7
proti:
0
zdržel se:

0

Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 233/2021
Svazek byl osloven spol. RESPEKT a.s. Brno, společnost provádí audit majetkového a odpovědnostního
pojištění .
Paní účetní jim zašle požadované dokumenty o majetku svazku.

Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 234/2021
Zajistit podpis Dodatku č. 1 ke SoD uzavřené se spol. OHL ŽS. a.s.
Zajistí tajemník svazku

5.10.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 235/2021
Dopis pana starosty města Tišnov, odpověď na aktualizaci stanov svazku a návrhu na Zásady financování
obnovy sítí v majetku svazku.
Tajemník svazku požádá JUDr. Ptáčka – autora aktualizace stanov dodatkem o zpracování nových stanov,
ne jako dodatku.
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Číslo jednací 236/2021
V rámci stavby: Tišnov, Riegrova – rekonstrukce kanalizace je rekonstrukce křižovatky nám. Míru, ul.
Riegrova a Dvořáčkova.
Pod touto křižovatkou je velká spojná šachta pro roury DN 800, výstavba cca v roce 1970, je nutné provést
posouzení technického stavu.
Proběhlo jednání na městském úřadě s Ing. Kejvalovou ohledně obnovy sítí v majetku svazku.
Je zajištěno zaměření geodetem spojné šachty a posouzení technického stavu statikem na čtvrtek 7. Října.
Číslo jednací 237/2021
Město Tišnov připravuje celkovou rekonstrukci ul. Husova, proběhlo jednání za účasti provozovatele.
Kanalizace je dle generelu přetížená, je navržena větší dimenze na DN 800, vodovodní řad je starý,
navržený k obnově.
Pan Navrátil navrhuje položit dešťovou kanalizaci, která bude připravena k propojení dešťové kanalizace
v ul. Rybníček.
Město Tišnov má uzavřenou smlouvu na zpracování PD celé komunikace včetně sítí, část nákladů by měl
uhradit svazek.
Město Tišnov zajistí Smlouvu o spolupráci se svazkem, společná investice, předpoklad vlastní realizace je
v roce 2023.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 238/2021
Na zpracování PD k realizaci stavby: Křeptov- VDJ byla uzavřena smlouva o dílo se spol. VH ateliér spol.
s r.o. Brno.
Ing. Raček, zástupce zpracovatele nás požádal o posunutí termínu dokončení zpracování PD do 31.12.2021.
V průběhu roku 2021 předložili návrh polověžového vodojemu, po projednání s provozovatelem jsme návrh
zamítli a požadujeme zemní vodojem, Z tohoto důvodu došlo k prodloužení doby pro zpracování PD.
Dodatkem č, 1 ke smlouvě o dílo se mění termín dokončení DUR a DSP do 31.12.2021.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 4
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 239/2021
Na zpracování PD k realizaci stavby: Křeptov- hydrogeologický vrt, propojovací řad byla uzavřena
smlouva o dílo se spol. VH ateliér spol. s r.o. Brno.
Ing. Raček, zástupce zpracovatele nás požádal o posunutí termínu dokončení zpracování PD do 31.12.2021.
Připojení nového vrtu na vodojem technicky souvisí s předešlým projektem
Z tohoto důvodu došlo k prodloužení doby pro zpracování PD.
Dodatkem č, 1 ke smlouvě o dílo se mění termín dokončení DUR a DSP do 31.12.2021.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 4
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 240/2021
Se spol. AQUA ENVIRO s.r.o, byla uzavřena SoD č. 98/2021 na realizaci HGV: Hydrogeologický
průzkum pro vybudování posilovacích vodních zdrojů pro JÚ Předklášteří – Niva.
RNDr. Pospíšil navrhuje, popis ve změnového listu, navíc odběry vzorků podzemní vody z vrtu HVP1 a
HVP2, Dodatkem č. 2 ke SoD se cena navyšuje o71tis. Kč.
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 4
proti:
0
zdržel se:
0
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Číslo jednací 241/2021
Nabídku spol. Aqua procon s.r.o. na zajištění autorského dozoru stavby:Tišnov, ul. Riegrova – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu
Autorský dozor bude vykonáván občasný na požadavek investora, nabídková cena činí 900Kč/hod.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 4
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 242/2021
Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku č. 6/2021 uzavřenou s městem Tišnov.
Tišnov poskytne svazku Tišnovsko v roce 2021 investiční příspěvek ve výši 270tis. Kč na akci:
Vohančice –rozšíření zdrojové a akumulační vodárenské soustavy, SO: vodovodní řad E D 63 – 132m.
Předsednictvo schvaluje přijetí příspěvku, bude dodatečně předloženo na VH.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 4
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 243/2021
Smlouvu č. 03792011 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, svazek obdrží podporu formou dotace ve výši
786.535Kč na realizaci stavby:
Jinačovice – vybudování hydrogeologického vrtu HV – 401, převedení na jímací objekt.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 4
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 244/2021
Smlouvu č. 03802011 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, svazek obdrží podporu formou dotace ve výši
979.416Kč na realizaci stavby:
Skupinový vodovod Lažánky –posílení zásobení skupinového vodovodu, hydrogeologický vrt.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 4
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 245/2021
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK073430/21/OŽP na investiční akci:
Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy.
Dotace je poskytnuta ve výši 5 mil. Kč.
Smlouva bude dodatečně předložena VH ke schválení.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 4
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 246/2021
Předsednictvo schvaluje termín 23.listopadu 2021 v 15hod.konání Valné hromady Svazku VaK
Tišnovsko.
Program VH bude připraven do konce října 2021.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 4
proti:
0
zdržel se:
0

Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 247/2021
Pozvat ředitele VAS divize Brno venkov Ing. Vavra na jednání předsednictva 19.10.2021.
Místo jednání v Předklášteří v 8 hod.
Zajistí tajemník svazku
Zajistit podpis schválených smluv, zajistí tajemník a předseda svazku
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19.10.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 248/2021
Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s: Sdružení VHS x VHZ DIS, Vohančice,
Dodavatele stavby: Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské

soustavy“
Dodatkem č. 1 se mění termín dokončení stavby:
Článek VI. odst. 1 smlouvy se mění a upravuje původní termín dokončení díla do 400 dnů ode dne předání
staveniště, tj. do 23.11.2021.
„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 580 kalendářních dnů ode dne předání
staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních
stran je nedílnou součástí stavebního deníku.“
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Doplnil Ing. Pokorný, TDI stavby:
Byla dokončena stavba vodovodních řadů, čerpací stanice Heroltice a vodojemu Pejškov, připravují se ve
spolupráci s městem Tišnov realizace vodovodních přípojek na Pejškově.
Zbývá dokončit stavbu vodojemu Vohančice. Dodavatel byl opakovaně upozorněn na zahájení stavby na
počátku roku 2021, proběhlo jednání s Ing. Šebestou, jednatelem spol. VHZ DIS s.r.o. Brno, který nás
ubezpečil, že si jsou vědomí o konečném termínu dokončení a předání stavby v listopadu 2021.
Celková prostavěnost stavby ke 30.9.2021 činí 70%, práce na vodojemu Vohančice nabývají na zpoždění.
Ze strany dodavatele není vidět snaha o urychlení prací a předání do užívání.
Těchto důvodů předsednictvo svazku nesouhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke SOD.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 249/2021
Na zpracování PD rekonstrukce spojné šachty kanalizace, umístěné na křižovatce Tišnov, nám. Míru, ul.
Riegrova, Dvořáčkova, předložil Ing. Bína cenovou nabídku.
Rozsah:
- statika stropní desky + vlezu = statický výpočet + výkres výztuže
- návrh sanace (opravy) vnitřního líce šachty
- rozpočet
- 4 paré
Cena:
24.500,- Kč + DPH, Termín: do 21 dnů
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro:
5
proti:
0
zdržel se:
2
Číslo jednací 250/2021
Ve výběrovém řízení Na zpracovatele PD stavby:
Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody –
projektová dokumentace a autorský dozor

Se přihlásil jeden uchazeč, spol. Provod – inženýrská společnost, s.r.o.
Realizace zpracování DZS/DPS 90 kalendářních dnů.
Celková cena činí 2.157.000Kč
Předsednictvo rozhodlo o výběru dodavatele:
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., se sídlem V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25023829

Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro: 5

proti:

0

zdržel se:

1
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Číslo jednací 251/2021
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené se spol: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., dodavatelem stavby:
Tišnov, ul. Dvořákova – rekonstrukce kanalizace.
Dodatkem č. 1 se mění cena stavby:
cena díla dle SoD
8 842 986,00- Kč
vícepráce

1 929 314,24- Kč

méněpráce

- 246 653,22- Kč

nová cena díla bez DPH

10 525 647,02- Kč

DPH

2 210 385,87- Kč

cena díla včetně DPH

12 736 032,90- Kč

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
Doplnil Ing. Pokorný, TDI stavby: Svazek bude akceptovat max. 700m3 vytěžené zeminy oproti rozpočtu.
Dodavatel předložil návrh na vícepráce po dokončení zemních prací
Hlasováno: neschvaluje
Počet hlasů: pro:
proti:
zdržel se:
Číslo jednací 252/2021
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. 11/2021, uzavřené s:
Tišnovská dřevovýroba s.r.o., majitelem pozemku par .č. 475/1 v k.ú. Tišnov.
Pozemek je dotčen stavbou: Tišnov, Ostrovec – prodloužení vodovodu k par. č. 475/31.
Věcné břemeno se zřizuje bezplatně na dobu neurčitou.
Hlasováno: Schváleno
Počet hlasů: pro:
5
proti:
0
zdržel se:
2
Číslo jednací 253/2021
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. 12/2021, uzavřené s:
Ing. Oldřich Knebl, Sentice 199, Miluše Kneblová, Ostrovec 1552, Dagmar Slezáková, Popkova 1004/16,
Kuřim, spoluvlastníci pozemku par .č. 475/22 v k.ú. Tišnov.
Pozemek je dotčen stavbou: Tišnov, Ostrovec – prodloužení vodovodu k par. č. 475/31.
Věcné břemeno se zřizuje bezplatně na dobu neurčitou.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro:
6
proti:
0
zdržel se:
1
Číslo jednací 254/2021
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. 10/2021, uzavřené s:
Ludvík Ondryska, Ostrovec 1553, Tišnov, majitelem pozemku par .č. 475/21 v k.ú. Tišnov.
Pozemek je dotčen stavbou: Tišnov, Ostrovec – prodloužení vodovodu k par. č. 475/31.
Věcné břemeno se zřizuje bezplatně na dobu neurčitou.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro:
6
proti:
0
zdržel se:
1

Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 255/2021
Na stavbě: Předklášteří, Kopečná – oprava vodovodu a kanalizace
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manželé Kalábovi poslali na obec stížnost na přerušení a nefunkčnost kanalizace na 17 dnů od počátku
stavby. Projektant stavby paní Skřičkova udělala chybu při zpracování PD, v projektu je kanalizace DN 400,
v podkladech pro výrobu šachtového dna je u koncové a související šachty DN 300.
Dodavatel přerušil práce a snažil se zajistit náhradu šachet na připojení DN 400, v současné době je doba
výroby min. 30,kalendářních dnů, další řešení je zajisti roury DN 300, což se nakonec podařilo a jsou na
stavbě.
Dodavatel stavby byl upozorněn na nutnost provizorního propojení staré a nové kanalizace , nutnost zasypat
výkop co nejdříve p položení trub.
Bude požádán Ing. Pokorný na technický dohled stavby.
Číslo jednací 256/2021
Zástupce VAS Ing. Vavro a ing. Juránek předložili a okomentovali návrh kalkulace vodného a stočného na
rok 2022.s
Návrh kalkulace V a S dohromady činí 116, 0Kč/m3 včetně DPH. Jedná se o nárůst o 3,6% oproti roku
2021, nájemné celkem činí 48.405tis. Kč.
Předsednictvo schvaluje návrh kalkulace V a S na rok 2022 a doporučuje valné hromadě její schválení.

Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 257/2021
Zajistit podpis schválených smluv, písemně odpovědět dodavatelům staveb ohledně předložených dodatků
č.1 ke SOD, prověřit stav stavby v Předklášteří, ul. Kopečná a požádat Ing. Pokorného o zajištění TDI.
Zajistí tajemník teří, ul. Kopečná a požádat Ing. Pokorného o zajištění TDI.
Zajistí tajemník a předseda svazku

2.11.2021
Předsednictvo Svazku bere na vědomí:
Číslo jednací 257/2021
Provozovatel předložil Plán preventivní údržby na rok 2022, předložen v příloze programu
Tajemní zajistí porovnání s plánem údržby z roku 2021.
Číslo jednací 258/2021
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené se spol: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., dodavatelem stavby:
Tišnov, ul. Dvořákova – rekonstrukce kanalizace.
Dodavatel zaslal dopis – zdůvodnění víceprací.
Číslo jednací 259/2021
Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s: Sdružení VHS x VHZ DIS, Vohančice,
Dodavatele stavby: Vohančice – rozšíření, zdrojové a akumulační posílení vodárenské

soustavy“
Sešli jsme se s Ing. Šebestou , ředitel VHZ DIS , navrhli jsme jeho účast na jednání předsednictva,
Nepřijede, Ing. Boďa ze spol. VHS nemá v úterý čas. Navrhnou nový termín pro jednání.
V dodatku č.1 ke SoD bude termín předání vodojemu do užívání do 15.1.2021, kolaudaci vodojemu provádí
svazek, potřebuje čas její zajištění.

Předsednictvo Svazku schvaluje:
Číslo jednací 260/2021
Dodatek č. 3 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností Vlastníků provozně souvisejících vodovodů
a kanalizací, uzavřená dle § 8 odst.3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu, v platném znění, uzavřené s obcí Štěpánovice.
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Návrh kalkulace na rok 2022, náklady za čištění odpadních vod od obce Štěpánovice.
Náklady činí 17.92Kč/m3.
Ostatní ujednání Dohody se nemění.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 261/2021
Výběrové řízení na zpracovatele PD stavby:
„ČOV Tišnov, Březina – intenzifikace a rozšíření“ – zpracování dokumentace pro provádění stavby
Výsledné pořadí jednotlivých nabídek:
Výsledné
pořadí

Uchazeč

1.

DUIS s.r.o.

2.

VEGAspol v.o.s.

3.

STAVING engineering
s.r.o.

4.

PROVOD – inženýrská
společnost, s.r.o.

5.

VH atelier, spol. s r.o.

6.

AQUA PROCON s.r.o.

Sídlo
Srbská 1546/21
612 00 Brno
Jiráskova 219/12
602 00 Brno
Bylinková 365/14
783 01 Olomouc
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí nad. Labem
Lidická 960/81
602 00 Brno
Palackého třída 768/12
612 00 Brno

Předsednictvo schvaluje pořadí nabídek, se spol:
DUIS s.r.o. bude uzavřena smlouvy o dílo.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro:
6
proti:
0

zdržel se:

IČ

Cena bez DPH

47916311

1 880 000,-

60700220

1 890 000,-

25334107

1 950 000,-

25023829

1 999 000,-

49437267

2 359 500,-

46964371

2 450 000,-

0

Číslo jednací 262/2021
Darovací smlouvu uzavřenou s panem Janem Burdou, investorem stavby: Obec Hradčany lokalita Plachetky
– novostavba vodovodního řadu k par. č. 1140/4.
Stavba byla řádně zkolaudována. Účetní hodnota stavby činí 657.936Kč.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 263/2021
Rozpočtové opatření č. II/2021 – změna rozpočtu
Rozpočtové příjmy
Paragraf Položka název položky

6310

4213
4221
4222
2142

Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Investiční přijaté transfery od obcí
Investiční přijaté transfery od krajů
Příjmy z podílů na zisku a dividend

tis. Kč

1 766,00
270,00
5 000,00
1 200,00
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6330

4139

Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem tis. Kč

Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka název paragrafu a položky

2310
2321
6310
6330
6399

5163
5349
5362

10 000,00
18 236,00

Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Služby peněžních ústavů
Ostatní převody vlastním fondům
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

tis. Kč
3 436,00
3 780,00
20,00
10 000,00
1 000,00

Celkem tis. Kč

18 236,00

Rozpočtové opatření bude předloženo ke konečnému schválení VH.
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Číslo jednací 264/2021
Svolání VH do Předklášteří na úterý 23. Listopadu 2021, začátek jednání v 15. Hodin.
Program
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti předsednictva za uplynulé období.
3. Schválení investičního příspěvku od obce Čebín, Smlouva č. 2/2021
4. Schválení investičního příspěvku od města Tišnov, Smlouva č. 3/2021
5. Schválení investičního příspěvku od města Tišnov, Smlouva č. 5/2021
6. Schválení investičního příspěvku od města Tišnov, Smlouva č. 6/2021
7. Schválení Smlouvy č.j. JMK073430/21/OŽP
8. Schválení rozpočtového opatření č. 1 , návrh na změnu rozpočtu v roce 2021
9. Schválení rozpočtového opatření č. 2 , návrh na změnu rozpočtu v roce 2021
10. Schválení smlouvy o vkladu majetku od obce Vohančice
11. Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2022
12. Schválení dodatku č. 16 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací
uzavřené s Vodárenskou akciovou společností a.s. Brno
13. Schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2022
14. Schválení výše ročního členského příspěvku na jeden hlas od roku 2022
15. Schválení Zásad financování obnovy, intenzifikace a rozvoje
16. Schválení Rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2025
17. Různé
Hlasováno: schváleno
Počet hlasů: pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
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Předsednictvo svazku ukládá:
Číslo jednací 265/2021
Zajisti svolání pracovního jednání starostů členských obcí na středu 10.listopadu 2021 do Předklášteří,
začátek jednání v 15. Hodin
Projednání výše členského příspěvku na jeden hlas od roku 2022 a projednání Zásad financování obnovy,
intenzifikace a rozvoje svazku Tišnovsko v příštích letech.
Zajistí tajemní svazku
Zajistit zaslání podkladů k Valné hromadě Svazku Tišnovsko na členské obce svazku včetně pozvánky.
Zajistí tajemník a předseda svazku.

V Předklášteří 5.11.2021
Zpracoval: Motyčka Jan
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