ZÁPIS Z PORADY JEDNATELŮ 02/19
Dne :

28.01.2019

Účast :

Ing. Fišer, Mgr. Ing. Doležal, Ing. Šimánek, Ing. Míka

Z minulých porad
01/08-15

Zpoplatnění dešťových kanalizací – První řešit dešťovou kanalizaci

v lokalitě „Otavan“ Připravit podklad pro jeho rekolaudaci. Nutné posouzení s ohledem na
finanční model.

01/04-17

Vodovod CTP Planá – Řeší CTP.

01/06-17

Odvod za porušení rozpočtové kázně – Dne 31.3.2017 rozhodl Krajský soud

v ČB ve prospěch VST tak, že zrušil rozhodnutí OFŘ a vrátil věc k dalšímu řízení. Zároveň
nařídil OFŘ uhradit náklady soudního řízení. OFŘ podal proti tomuto rozsudku dne 10.5.2017
kasační stížnost k NSS v níž se domáhá zrušení rozhodnutí krajského soudu. Dne 7.6 bylo
odesláno na NSS vyjádření VST ke kasační stížnosti. Dle informace právních zástupců je
možné očekávat rozhodnutí NSS do několika měsíců.

02/17-17

Košínská vodovod – projektant dokončil PD včetně výkazu výměr a

kontrolního rozpočtu. Zaslat s komentářem Ing. Fišerovi k projednání se zástupci místní
samosprávy. Připravit novému starostovi Tábora podklad k projednání dohody
s městem Tábor o podílu na realizaci prodloužení vodovodu. Zástupci městské části
přednesou na jednání příměstských částí se starostou.
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01/21-17

Výběr provozovatele od 1.10.2021 – Příprava pokračuje. Odevzdán Dílčí

výstup D - Návrh nové Provozní smlouvy. Materiál prostuduje a připraví případné
připomínky RNDr. Vykydal a ředitel společnosti do konce února z důvodu pobyt RNDr.
Vykydala v lázních od prosince do ledna. Jednání s řešitelským týmem ve druhé polovině
února.

02/01-18

Statické poruchy nemovitosti čp. 119 ČSLA, Planá nad Lužnicí –

Zpracován znalecký posudek č. 1345-09/2018. Nutné řešit odstranění příčiny sedání. Znalec
navrhuje injektáž podzákladí. Zadáno zpracování PD na realizaci injektáže. Oslovena
společnost Zakládání staveb, a. s. Ředitel bude jednatele nadále informovat.

06/01-18

Změna užívání přípojky na vodovod SÚ – krajský úřad na základě odvolání

opět zrušil rozhodnutí MěÚ Tábor OŽP. VST vyčká na nové rozhodnutí OŽP Tábor.

04/04-18

Smart City Tábor – Kromě podílu na přípravě odpovídajících pasáží má VST

ambici být integrátorem sběru dat minimálně pokud jde o data z měřáků energií v městských
bytových domech. VST připravena se aktivně zapojit do dalšího rozvoje koncepce Smart City
v Táboře. Po diskusi s Ing. Fišerem vyčká ředitel s dalšími kroky přípravy rámcové smlouvy
mezi městem Tábor a VST na přelom února a března do vyjasnění priorit města Tábor
v otázce Smart City. Rovněž vyčkat s rozhodnutím o dalším postupu využití dálkových
odečtů vodoměrů.

02/07-18

Prokopa Holého V+K – Probíhá statické zajišťování nemovitostí. Vlastní

výkopové práce pro pokládku kanalizace a vodovodu začnou v počátku roku 2019. Schválen
aktualizovaný harmonogram, termín dokončení se nemění.

02/12-18

Planá majetek k předání do VST – připravit – na straně města Planá n/L

spolupráce Ing. Mařík. Podklady připraveny, konzultovat s daňovým poradcem a právníkem
způsob převodu na VST. Možnost případně využít VH se změnou obsazení statutárních
orgánů, nebo bude vklad řešen v rámci červnové VH.

02/13-18

Kanalizace Planá ČSA – prověřit kdy bude obnovena kanalizace v úseku, kde

byla kvůli ní vynechána oprava chodníku. PD odevzdána. Je možné realizovat v letošním
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roce. Dohoda o koordinaci s městem Planá. Havarijní stav kanalizace podél zdravotního
střediska cca 180m. Řešit realizaci v koordinaci s vodovodem.

02/15-18

Aktualizace PFO, Udržitelnost OPŽP – Ve spolupráci s RNDr. Vykydalem

připravována aktualizace plánu financování obnovy na roky 2019 – 2028. Ředitel zaslal na
SFŽP žádost o změnu RoPD k dlouhodobému zafixování částky nájemného na 116 mil. Kč
od kalkulace 2019/2020. Čeká se na odpověď – schválení nebo požadavky SFŽP
k doplnění. K PFO zaslány dotazy MZe. Odpověď obdržena, ředitel připraví základní
koncepci PFO VST projednání a schválení na příští poradu. Trvá – do příští porady –
vyjasňování zpracování v souladu s dopisem MZe.

07/14-18

Hromádkova SÚ – připravit k realizaci rekonstrukci V+K na rok 2019. Po

projednání s ČEVAK je třeba vyřešit prodloužení vodovodu – propojení s řadem v ulici
Helsinská. Ve zbytku ulice bude realizováno ve spolupráci s ČEVAK formou opravy.
Kanalizace bude řešena bezvýkopově, vodovod PD oprava ve stávající trase + SP propojení.
Projektant zpracuje, stavební povolení v letošním roce, realizace připravena na rok 2020.

02/17-18

Zavadilka – Pozemky pod objektem vyřešeny. Část bez vztahu ke zdroji vody

je možné vyřešit. Zveřejnění na webových stránkách všech měst – návrh po konzultaci
s JUDr. Švecovou a Ing. Svitákovou. Připravit podrobnosti k zadání do 15.1.2018. Zpracování
posudku zadáno, šetření na místě proběhlo.

02/20-18

Plán investičních akcí 2019 – 2020 – Byl aktualizován projektantský rozpočet

na Intenzifikaci kalového hospodářství AČOV Tábor 2. Etapa (z 26,1 mil. Kč na a odevzdán
projektantský rozpočet (dle ceníku RTS) na Kanalizaci Pod Parkány 2.Etapa (původní odhad
25 mil. Kč, nyní 36 mil. Kč). Je zřejmé, že v kombinaci s druhou etapou rekonstrukce
Budějovické ulice je nutné mít pro rok 2019 připraveno čerpání z Tranše 3 investičního úvěru
od České spořitelny, kde je k dispozici za výhodných podmínek k čerpání 62 mil. Kč.

01/01-19

Propagační video VST – ředitel zajistí úpravu dle připomínek jednatelů.

Brožura do konce února.
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Nové body

01/02-19

Rekonstrukce

mostu

přes

řeku

v Plané

nad

Lužnicí

–

jednání

s projektantem a zástupcem Jihočeského kraje. Kraj plánuje kompletní stržení mostu a
vymístění inženýrských sítí z mostu. ČEVAK ve spolupráci s VST připraví podmínky pro
přeložku V + K do jiné trasy.

02/02-19

SÚ Dukelská 630 – žádost SVJ o součinnost při opravě kanalizační přípojky a

kanalizačních rozvodů v domě. Návrh jednání s SVJ za účasti ČEVAK a VST. Definovat, kde
se skutečně jedná o přípojku a je možné financování z provozních prostředků.

02/03-19

Hlinice, Stoklasná Lhota V+K – ředitel shrnul stav přípravy projektové

dokumentace, povolování a vztah VST a města Tábor, odsouhlasený jednateli společnosti na
konci roku 2017 a v první polovině roku 2018. Rovněž seznámil jednatele s podmínkami
dotačních titulů OPŽP a programu MZe. Ředitel zpracuje do příští porady stručný souhrn
projednávaných bodů a zašle jednatelům k dalšímu využití.
02/04-19 Vyhotovení PD Zpracování čistírenských kalů na ČOV Tábor – proběhlo
vyhodnocení výběrového řízení a rozhodnutí o přidělení zakázky vybranému uchazeči –
sdružení „Společnost EKOEKO – AQP“.

Termín příští porady, úterý 12.02.2019 ve 13:00 v kanceláři ředitele VST.

Zapsal Ing. Milan Míka
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