
1 
 

Zápis z valné hromady  

Svazku obcí pro vodovody a kanalizace 

Pivovar v Podlesí – sál 

ze dne 24.3. 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.  

Všechny přítomné přivítala starostka Podlesí paní Marcela Dušková a konstatovala, že VH je 

usnášeníschopná  

 

2. Volba orgánů valné hromady: 

Jako předsedající byla navržena Marcela Dušková. 

Hlasování:  

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila předsedajícím Marcelu Duškovou 

 

Jako zapisovatel byl navržen Ing. Ivan Fuksa 

Hlasování:  

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí  

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila zapisovatelem Ing. Ivana Fuksu 

  

Jako ověřovatel zápisu byl navržen Mgr. Antonín Kropáč 

Hlasování:  

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila ověřovatelem zápisu Mgr. Antonína Kropáče. 

 

Jako druhý ověřovatel zápisu byla navržena Karolína Marečková – Laštovková 

Hlasování:  

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila ověřovatelem zápisu Karolínu Marečková – Laštovkovou 
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3. Schválení programu VH: 

Předsedající starostka Marcela Dušková otevřela rozpravu k programu VH, který byl všem 

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

MS – ještě navrhl doplnit program o bod: Příspěvek na Ukrajinu 50 000,- Kč o kterém rozhodla 

správní rada (dále jen SR), po rozeslání pozvánek na VH 

Nikdo z přítomných neměl připomínky, ani nechtěl nic doplnit.  

Došlo k hlasování:  

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

VH schválila program VH rozšířený o Příspěvek na Ukrajinu (bod.11.)  

  

4. Kontrola usnesení z minulé VH: 

Usnesení č.1: VH schválila předsedajícím Mgr. Konvalinku 

Usnesení č.2: Volba orgánů valné hromady: 

VH schválila zapisovatelem Ing. Fuksu 

VH schválila ověřovatelem zápisu Ing. Nekla. 

VH schválila ověřovatelem zápisu V. Chmelaře  

Usnesení č.3. Schválení programu VH:Program VH byl schválen. 

Usnesení č.4: Kontrola usnesení z minulé VH: 

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

Usnesení č.5: Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2021–25: 

VH schvaluje střednědobý výhled rozpočtu 2021–25. Viz příloha č. 3 

Usnesení č.6: Rozpočet SVAK na rok 2022: 

VH schvaluje rozpočet na rok 2022 s příjmy 39 214 tisíc Kč a výdaje 49 196 tisíc Kč jako 

schodkový. Viz příloha č. 4 

 

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

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

5. informace o průběhu Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka 

MS informoval VH: 

 o opakovaných požadavcích SVAK na dodavatele SMP CZ na zrychlení pracovního 

tempa a navýšení pracovníků na stavbě, po několikáté výzvě dodavatele na KD – viz. 

zápisy. Výsledkem je, že na stavbě se zvýšil počet techniky a zvýšilo se pracovní 

tempo. 

 

 o schválených změnových listech a změně termínu dokončení 

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 1ZHS200045 s SMP CZ – Rekonstrukce 

Vysokopeckého rybníka. O průběhu jednání o novém termínu dokončení díla, o 

stanovisku SMP CZ (požadovali 31.8.2022) na nový termín dokončení díla 31.7.2022. 
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Dodatek č.2 obsahuje zapracování do smlouvy námi objednané a schválené vícepráce 

a méněpráce popsané ve Změnových listech č.4,5,6, schválené na 21.SR 8.12.2021 a 

na 24.SR 13.1.2022 a stanovuje cenu díla na 38 426 465,54 Kč bez DPH (46 496 

023,30 Kč s DPH).  

 

 O ZL které nás čekají 

Příprava ZL 7 a 8, které řeší objednané a schválené vícepráce a méněpráce – Změna 

vystrojení armaturní šachty a úpravy základové spáry koryta, kterou projednala správní 

rada 24.3.2022. 

 O upřesnění projektu VRV pro SMP CZ – profilu hráze na návodní straně, který se již 

realizuje 

      •    ČEZ – přeložka 

O upřesnění projektu přeložky kabelů ČEZ v mostní konstrukci, z důvodu chybného 

zadání ČEZ v přípravné fázi projektu (dva kabely místo jednoho a nepřesné zaměření 

polohy) 

 O návrhu řešení náhradní výsadby stromů dle požadavku OŽP MÚ Příbram  

 O požadavky SMP CZ na zvýšení ceny z důvodu kovidové situace – zdražení železa 

 O dodržení termínu zahájení čerpání vody do průmyslového vodovodu. Dodavatel 

garantoval původní termín 1.4.2022 

 O Stavu prací  

 K dnešnímu dni bylo vyfakturováno 33 237 191,- Kč bez DPH 

 

Do diskuse se zapojil Ing. Straka a upřesnil popis stavebních prací. 

Dále vystoupil starosta Třebska M.Kazda s dotazem na možnost uplatnění penále. MS a Ing. 

Straka odpověděli v rámci prezentace výše citovaných ZL a dále informovali o možnosti využití 

10% pozastávky před dokončením díla.  

 

VH bere na vědomí informace o průběhu Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka. 

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

6. informace o rozpočtu 2022 – investice a opravy 

MS informoval VH o průběhu upřesňování výdajů rozpočtu na rok 2022. SR 24.2.2022 

projednala aktualizovaný jmenovitý seznam investičních, projekčních a rekonstrukčních akcí 

pro rok 2022. Vycházející z návrhu 1.SČV na správu – udržitelnosti provozu majetku SVAK. Dále 

ze schválených akcí v rozpočtu na rok 2022 schválených na VH 30.12.2021.  Včetně „hrubého“ 

návrhu harmonogramu, který bude v průběhu roku upřesňován s ohledem na průběh 

výběrových řízení a vyhlášení připravovaných dotačních programů, které budou 

pravděpodobně otevírány cca ve 3.Q 2022. Jedná se o návrh ve finančním objemu cca 13,4 mil 

Kč. 

 UV Hvězdička – regulátor – zadáno 

 Dědičná štola – čerpadlo – zadáno 

 UV Kozičín – operační systém – zadáno 

 VD Pecovák – rozpracováno  

 ČOV Dubenec-projekt intenzifikace – zadat 

 ČOV Dubenec-výměna komponentů – dokončeno 
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 VP Háje – Milín – zažádat o dotaci – výběrové řízení 

 Kanalizace Dubno – Dubenec – zadat projekt 

 ČS Solenice – odstranění havarijního stavu – projekt 

 Vokačovská lávka – příprava realizace 

 Generel – rozpracováno 

 Příbram – Dobříš: zadaná aktualizace ekonomická analýza 

 VDJ Háje – Výkup pozemků od LČR 

 UV Kozičín – výměna vodovodu do „pracího“ vodojemu azbest, společně s Městem 

Příbram 

 1.SČV nutné opravy a výměny 

Zbytek rozpočtovaných prostředků (zvýšených letos proti předešlým rokům, díky zvýšení PFO 

na 100 % z vodného a stočného) o 14,8 mil Kč použít na přípravu „VELKÝCH KONCEPČNÍCH“ 

projektů. 

 Jedná se především o tyto položky, které MS okomentoval včetně popisu záměru a 

jednotlivých fází zásobování Dobříšska a Novoknínska  ze systému SVAK: 

• ČOV Dubenec – intenzifikace  

• Kanalizace Příbram – Dubno – Dubenec – rekonstrukce 

• VDŘ – Háje – Milín  

• Projekt Dobříš – Příbram: zásobování vodou Dobříšska a Novoknínska ze Solenic 

• S tím související rekonstrukce ÚV Hatě, VDJ Hatě a rekonstrukce dotčených VDŘ –      

             vodovodních řádu Příbram – Dlouhá Lhota – Drásov - (posílení větve Nečín) – předávací  

             místo na Dobříši 

• VDŘ Lešetice – Lazsko – Třebsko – Modřovice 

• Přivaděče na úpravny z VN Octárny, VN Pilské a VH Lázské – rekonstrukce 

 

V diskusi vystoupili: 

Starosta Ouběnic pan Z. Bumba na téma rozvoje obce – zvýšení počtu EO 

Starostka Lhoty u Příbrami na téma nedostatečného tlaku vody v obci i po rekonstrukce 

přivaděče na území města Příbram. Reagoval starosta Konvalinka s odkazem na zástupce 

1.SČV, že byl ujištěn, že tlak je již dostačující. 

Starosta Lázu Mgr. A. Kropáč ve věci směny majetku s městem Příbram, kdy SVAK získal VDJ 

Háje a zda je ve stavu nutné rekonstrukce, tak proč jsem přebírali tento vodojem, když musíme 

do něj investovat. MS odpověděl, že technický stav stavby je dostačující s původním záměrem 

stavby. Rekonstrukce je zapotřebí v případě zvýšených nároků na odběr vody v případě 

napojení obcí Dobříšska. 

 

VH bere na vědomí informace o rozpočtu 2022 – investice a opravy. 

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

7. Zápis č.1/2022 ze zasedání revizní komise SVAK 

VH obdržela od předsedy revizní komise PhDr. Bártíka zprávu E-mailem. Nikdo z přítomných 

neměl dotaz na předsedu. 
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VH bere na vědomí zprávu Zápis č.1/2022 ze zasedání revizní komise SVAK 

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

8. prodej služebního vozidla Škoda Roomster 

MS informoval o záměru prodat nepoužívané auto ŠKODA ROOMSTER, který je v současné 

době již třetí měsíc garážováno na 1.SČV. Odhad prodejní ceny ŠKODA ROOMSTER obdobného 

typu a vybavení, obsahu motoru 1,2 TSI/63kW, stáří (R.V.2012) a najetých kilometrech 99 000 

km je cca 130 000 Kč. SR schválila projed vozidla ŠKODA ROOMSTER za cenu 130 000 Kč 

SR ukládá MS informovat členské obce SVAK o možnosti odkupu vozidla na VH a předložit 

návrh prodeje k odsouhlasení do VH 24.3.2022 

Na dotaz MS zda některá členská obec by měla zájem o koupi vozidla nikdo nereagoval. 

V případě nezájmu bude další postup bude prodej přes autobazar. 

 

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.  

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

9. informace o změnách na SVAK – personální, organizační a další 

MS informoval VH 

 O podání výpovědi technika J.Bendy na vlastní žádost. SR ji přijala na jednání 

30.12.2022 s dvouměsíční výpovědní lhůtou.  

 O zrušení PO BOXu na České poště, jelikož v době E-mailů a datových schránek je PO 

BOX minimálně využíván a zrušením minimalizujeme množství cest na poštu na a opět 

je nám pošta doručována přímo do kanceláře. 

 O zrušení vyzvedávání peněz z banky formou šeků, jako zcela nepraktickou formu 

v době kreditních karet a elektronického bankovnictví 

 O nutnosti digitalizovat agendu SVAK pro snadný přístup (i vzdálený) ke všem 

dokumentů pro členy a partnery SVAK 

 O přípravě zavedení spisové a archivní služby služby  

 O přijmutí v následujících měsících administrativní asistentku v programu Úřadu práce 

 

VH bere na vědomí informace o změnách na SVAK – personální, organizační a další  

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

10.informace 1.SČV o vykazování PFO  

Finanční ředitelka 1.SČV J. Poláková informovala VH:  

Na obce byla zaslána tabulka k vyplnění informací o výši PFO, čerpání PFO od roku 2008 do 

roku 2021 a za rok 2021. Tyto údaje by měly souhlasit s účetnictvím. Dle aktualizované 

vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, a cenového 
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věstníku MF by měl vlastník předat tyto informace provozovateli, který tyto údaje zahrne do 

porovnání kalkulačních položek uplynulého roku pro MZe a MF. Od roku 2022 při 

neposkytnutí informací hrozí sankce za neoprávněnou výši vyplaceného pachtovného v 

kalkulaci VaS dle cenových předpisů. V případě dotazů jsme k dispozici. 

VH bere na vědomí informace 1.SČV o vykazování PFO  

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

11. Příspěvek 50 000,- Kč na Ukrajinu 

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině a s ní spojenou migrační vlnou SR doporučila VH 

schválit příspěvek ve výši 50 000 Kč a předložit návrh na VH 24.3.2022 

Po diskusi, na který účet poslat peníze, převládl názor na uvolnění peněz pro Kontaktní místo 

v Příbrami formou hrazení nákladů na provoz centra a zabezpečení stravování uprchlíků. 

 

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 

Pro: Příbram 45 + 13 přítomných obcí 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

12. Různé 

 Žádost obce Drevníky o vstup do svazku ze dne 23.3.2022. MS informoval, že nejdříve 

musíme projednat s 1.SČV a následně na SR a potom předložit k projednání VH 

 MS tlumočil výzvu paní účetní Zeiskové, která byla rozeslána všem členským obcím 

23.3.2022 na zaslání oznámení.  
 

Příští VH se uskuteční v obci Bohutín 16.6.2022 od 13:00. Oběd bude od 12:00 v restauraci Na 

Drmlovce. 

 

V 14:45 předsedající starostka Podlesí Marcela Dušková poděkovala všem za účast a ukončila 

VH.  

 

……………………………………                                                               …………………………………….. 

Zapsal: Ing. Ivan Fuksa                                                       Předsedající: Marcela Dušková 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

……………………………………                                                               ………………………………………. 

Mgr. Antonín Kropáč                                                        Karolína Marečková – Laštovková 
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Přílohy:  

1. Prezenční listina 
2. Program VH 
3. Zápis č.1/2022 ze zasedání revizní komise SVAK 

 

 
 


