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Zápis z valné hromady 

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace 
Obecní úřad BOHUTÍN 

ze dne 16.6. 2022 od 13.00 hod 
 
 

1. Zahájení: 

Ing. Fuksa manažer svazku (dále jen MS) přivítal ve 13.00 hod. na valné hromadě (dále jen VH) 

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram přítomné zástupce obcí a tlumočil omluvy, viz 

Příloha č. 1 – Prezenční listina. Představil novou asistentku Lucii Novákovou. 

Všechny přítomné přivítal starosta Bohutína Ladislav Turek a konstatoval, že VH je 

usnášeníschopná 
 

2. Volba orgánů valné hromady: 

Jako předsedající byla navržen Ladislav Turek 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila předsedajícím Ladislava Turka 

 
Jako zapisovatel byl navržen Ing. Ivan Fuksa 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila zapisovatelem Ing. Ivana Fuksu 

 
Jako ověřovatel zápisu byl navržen Václav Chmelař 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila ověřovatelem zápisu Václava Chmelaře 

 
Jako druhý ověřovatel zápisu byla navržen Ing. Josef Kaiser 

Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 15 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

VH schválila ověřovatelem zápisu Ing. Josefa Kaisera 
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3. Schválení programu VH: 

Předsedající starosta Ladislav Turek otevřel rozpravu k programu VH, který byl všem zaslán 

společně s pozvánkou, viz Příloha č. 2 – Program VH. 

Zeptal se, zda někdo z přítomných má návrh na změnu programu 

Nikdo z přítomných neměl připomínky, ani nechtěl nic doplnit. 

 
Hlasování: 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila program VH 
 

4. Kontrola usnesení z minulé VH ze dne 24.3.2022: 

Manažer svazku provedl Valnou hromadu usnesením z minulé VH ze dne 23.4.2022. 

 
Usnesení č.1: VH schválila předsedajícím Marcelu Duškovou 

Usnesení č.2: Volba orgánů valné hromady: 

VH schválila zapisovatelem Ing. Fuksu 

VH schválila ověřovatelem zápisu Mgr. Antonína Kropáče. 

VH schválila ověřovatelem zápisu Karolínu Marečková – Laštovkovou 

Usnesení č.3: VH schválila program VH rozšířený o Příspěvek na Ukrajinu (bod.11.) 

Usnesení č.4: VH bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulé VH. 

Usnesení č.5: VH bere na vědomí informace o průběhu Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka. 

Usnesení č.6: VH bere na vědomí informace o rozpočtu 2022 – investice a opravy. 

Usnesení č.7: VH bere na vědomí zprávu Zápis č.1/2022 ze zasedání revizní komise SVAK 

Usnesení č.8: VH schválila prodej služebního vozidla ŠKODA ROOMSTER o obsahu motoru 1,2 

TSI/63kW, stáří (R.V.2012) a najetých kilometrech 99 000 km za cenu 130 000 Kč. 

Usnesení č.9: VH bere na vědomí informace o změnách na SVAK – personální, organizační a 

další 

Usnesení č.10: VH bere na vědomí informace 1.SČV o vykazování PFO 

Usnesení č.11: VH – schvaluje uvolnit příspěvek na humanitární pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny 

ve výši 50 000,- Kč na účet města Příbrami na sanaci nákladů na zřízení a provoz Kontaktního 

centra Středočeského kraje v Příbrami. 

 
Předsedající L. Turek se zeptal se, zda někdo z přítomných má k usnesení připomínky. 

Nikdo z přítomných neměl připomínky, ani nechtěl nic doplnit. 

 
VH bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulé VH. 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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5. informace o průběhu Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka 

MS informoval VH o průběhu stavby: 

Stavba podle nového harmonogramu je ve skluzu 21 dní, důvodem je špatně vyprojektovaná 
lávka k požeráku. 
MS informoval o dalších změnových listech, které se budou týkat osetí upravených ploch, 
vybudování štěrkové cesty k mostu nad vývarem a vybudování česlí, které nejsou součástí 
projektu. 
K dnešnímu dni máme schválených 15 změnových listů s nově sjednanou cenou 39,963 mil. 
Kč 
Bylo realizováno: Instalace osvětlení, oplocení šachtice, průběh úpravy hráze na Bohutínské 

straně, schválení manipulačního řádu, terénní úpravy, zasetí trávy… 

Do 25. 6. 2022 budou dle harmonogramu osazeny pozinkované lávky přes přeliv a 

k požeráku a zábradlí. 

Příprava kolaudace – návrh termínů: 

Předpokládané dokončení stavby cca 18. - 20. 7. 2022 

Kontrolní před kolaudační prohlídka 20. 7. 2022 

Přejímka stavby 28. - 29. 2022 nebo 1. - 5. 8. 2022 

Kolaudace 8. - 12.2022 

Po omluvě stavebního dozoru Ing. Straky přestoupil k doplnění dalších informací zástupce 

VRV Ing. Drbola. 

Předsedající se zeptal , zda má někdo dotaz. 

Bez dotazů. 

 
VH bere na vědomí zprávu o informace o průběhu rekonstrukce Vysokopeckého rybníka 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 

6. Účetní závěrka za rok 2021 

Všem členům VH byly v řádném termínu zaslány všechny podklady. 

Starosta Turek předal slovo paní účetní Zeiskové, která provedla VH zaslanými podklady a 

zeptal se, zda někdo z přítomných má dotaz na paní účetní. 

Bez dotazu. 

 
VH schválila účetní závěrku za rok 2021 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 

7. Schválení závěrečného účtu za rok 2021 

Všem členům VH byly v řádném termínu zaslány všechny podklady. 

Starosta Turek předal slovo paní účetní Zeiskové, která provedla VH zaslanými podklady a 

zeptal se, zda někdo z přítomných má dotaz. 

Byl vznesen dotaz na zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření odborem interního auditu 

Středočeského kraje za rok 2021, který byl s výhradou. Paní účetní Zeisková se zaměřila na dvě 



4  

chybové položky vzniklé při kontrole hospodaření a informovala o nich zastupitele 

jednotlivých obcí, dále informovala, že tato problematika bude odstraněna v další 

inventarizaci. 

 
VH schválila závěrečný účet za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 

2021 a to s výhradou 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 

8. Memorandum o propojení vodohospodářských soustav mezi SVAK, městem Příbram a 1. 

SčV (skupina 1), městem Dobříš, VHS Dobříš (skupina 2) 

MS informoval o záměru memoranda mezi SVAK, městem Příbram a městem Dobříš a o 

současném stavu propojení vodohospodářských soustav, dále i o financování celého projektu. 

Ing. Kaiser položil dotaz na stáří rozhodnutí Dobříšska o vzniku memoranda, Ing. Drbola 

upřesnil aktuální situaci. 

MS předal slovo Ing. Drbolovi a Ing. Morávkovi. 

Ing. Morávek přiblížil záměr memoranda a rozsah celého projektu, dále také poukázal na 

výhody propojení vodohospodářských soustav do budoucnosti. 

Ing. Drbola doplnil, že po odsouhlasení by bylo vhodné co nejdříve zadat projekt. 

Ing. Morávek také informoval o potenciálu čerpáni vody z Příbrami, vyvrátil tak starosti o 

nezajištění momentální kapacity vody pro svazkové obce – budou pořád čerpat stejně. 

Jednání o bodu 8. bylo přerušeno a navázalo se bodem 9. – Představení generelu, z důvodu 

objasnění nutných rekonstrukcí a oprav na celém vodohospodářském systému SVAK. 

Po představení a projednání bodu 9. – Představení generelu se přistoupilo k hlasování. 

 
VH schválila memorandum o propojení vodohospodářských soustav mezi SVAK, městem 

Příbram a 1. SčV (skupina 1), městem Dobříš, VHS Dobříš a sdružením obce Pokocábí 

(skupina 2) 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 

9. Generel – představení výsledků 

MS informoval SR o prvotním představení generelu pro SVAK a 1.SČV 10. 6. 2022 
Ing. Drbola započal prezentaci o představení generelu vodohospodářské infrastruktury, 

informoval o jednotlivých bodech prezentace. 

Spolu s MS prezentoval aktuální stavy jednotlivých vodohospodářských objektů, včetně 

pořadí, v jakém by bylo nutné jednotlivé objekty rekonstruovat, stejně tak prezentoval i 

výhledové stavy po rekonstrukci jednotlivých objektů. Informoval také, jaké 

kroky/opravy/investice bude muset SVAK a jednotlivé obce podstoupit, aby bylo možné 

dosáhnout výhledového stavu. 

Priority nutných rekonstrukcí: 
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• VDJ Hatě – I., VDJ Hatě – II., VDJ Háje 400, VDJ Háje 300, VDJ Háje surová, ČS Šachta 
4, ČS Solenice, ÚV Hatě. 

• Všechny !!! přivaděče z nádrží a z Vltavy – odhadovaná cena investic a projektů – 
255 300 000,-Kč 

• Bilance potřeby vody dnes 2 817 554 m3/rok a výhledový stav 4 962 941 m3/rok 
• Přivaděče pitné vody, lokalizace nutných investic, tlakové poměry, odhad nákladů: 

Oblast 2 - 
oblast 3 – investice a příprava 183 500 000 Kč 
oblast 6 
oblast 7 

Nyní se dopracovává oblast Příbram, se kterou je SVAK propojen. Po dokončení celého 
Generelu bude následovat finální prezentace 
Byly položeny dotazy ohledně financování projektů, probraly se možnosti financování 

(dotace, doplatek úvěrem, peníze od kraje, …) 

 

VH bere na vědomí závěry pro SVAK z generelu 2021-22 

Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 

10. Představení připravovaného transformačního projektu společnosti 1.SčV 

Memorandum o společném záměru a budoucí transakci 

MS uvedl, že se navazuje na jednání z VH 03/22, kdy zástupce provozovatele, generální a 

technický ředitel Ing. Morávek poprvé představil připravovaný transformační projekt. 

Ing.  Morávek  všem  zúčastněným  zastupitelům  obcí  rozdal  průvodní  dokumentaci 

k představení připravovaného transformačního projektu společnosti 1. SčV. 

Představil výhody koncernu, 1. SčV a Svazku a důvod snahy o zahájení celého projektu. 

MS informoval o změnách při vstupu Svazku do „2. SčV“, včetně ponechání si svazkového 

majetku. O podílu na majetku nově vzniklé společnosti a možnosti nahlížení do hospodaření 

SčV. Vysvětlila se také celková struktura projektu. 

Záměr memoranda bude projednán v zastupitelstvech členských obcí a poté budou moci býti 

činěny další kroky k podpisu. Dále se diskutovalo, zda je nutné o memorandu jednat již teď, 

nebo jednání ponechat až po komunálních volbách. 

Po této diskusi VH na návrh předsedajícího přistoupila k hlasování. 

 
VH: 

- vzala na vědomí návrh textu Memoranda o společném záměru a budoucí Transakci (dále 
jen „Memorandum“) ve znění, jak tvoří přílohu tohoto usnesení, jakož i přiloženou právně- 
ekonomickou informaci, popisující možný budoucí model provozování v regionu 

- projednala a schválila uzavření tohoto Memoranda, včetně záměru založení obchodní 
společnosti s ručením omezeným, jejímiž společníky budou i další veřejní zadavatelé 
v regionu (obce, popř. svazky obcí apod.) 

- pověřuje správní radu uzavřením Memoranda a vedením jednání se smluvními stranami 
Memoranda za SVAK tak, aby vznikl návrh společenské smlouvy společnosti s ručením 
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omezeným, který bude v souladu s Memorandem, přičemž založení takové společnosti bude 
následně předloženo valné hromadě ke schválení (včetně návrhu textu společenské 
smlouvy) 

- pověřuje správní radu, aby SVAK zastupovala i při dalších jednáních o Transakci, která je 

předmětem Memoranda, zejména při sjednávání podmínek a parametrů navržené 

Transakce a aby informoval na budoucích zasedáních valné hromady o postupu v těchto 

jednáních a o jejich výsledku 

 
Pro: Příbram 45 + 16 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
 
 

 
11. Diskuse a různé 

Předsedající starosta Turek vznesl návrh možnosti dalšího – posledního setkání VH v tomto 

volebním období, a to v přátelském duchu dne 15. 9. 2022. 

 
V 15:50 předsedající starosta Ladislav Turek poděkoval všem za účast a ukončil VH. 

 

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

Zapsal: Ing. Ivan Fuksa Předsedající: Ladislav Turek 

Ověřovatelé zápisu: 

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

Václav Chmelař Ing. Josef Kaiser 
 
 
 

 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Program VH 
3. Protokol o schválení účetní závěrky 


