ZÁPIS Z PORADY JEDNATELŮ 07/19
Dne :

9.4.2019

Účast :

Ing. Pavlík, 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. Připravit do platebních mechanismů nové koncesní smlouvy.

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. Obdrženo

stanovisko SFŽP a MŽP – souhlas s prodloužením stávající koncesní smlouvy o 3 měsíce do
31.12.2021. Důvodem je uvedení do souladu kalkulačního období ceny pro vodné a stočné
s kalendářním rokem, dle požadavku ministerstva zemědělství. V první průběhu dubna se
sejde ředitel s řešitelským týmem a dohodne další potup projednávání s ohledem na
dlouhodobější neschopnost práce pana doktora Vykydala.

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. Ing.
Pavlík předložil dopis p. Kratochvíla – „Stížnost a žádost o podání rozumného vysvětlení“ ze
dne 18.1.2019. Dopis obsahuje velké množství urážek a křivých obvinění. VST je vlastníkem
v souladu se stavebním zákonem povolené vodovodní přípojky, na kterou bylo ovšem již od
počátku, od roku 1995, napojeno více odběratelů s řádně uzavřenou smlouvou o dodávce
vody s provozovatelem vodovodu. Snahou VST je zajistit tomuto vodovodnímu potrubí status
řadu pro veřejnou potřebu, neboť takovým způsobem je po celou dobu užíván.

04/04-18

Smart City Tábor – VST má 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. Další postup po jednání ředitele
s Mgr. Klecandou.

02/07-18

Prokopa Holého V+K – Práce v ulici Prokopa Holého probíhají dle

schváleného harmonogramu, ulice Klášterní v koordinaci s Husitským muzeem a ostatními
síťaři – nutné řešit nestandardně umístění všech sítí s ohledem na umístění základů kláštera
těsně pod povrchem.

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.
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02/13-18

Kanalizace Planá ČSA - PD odevzdána. Havarijní stav kanalizace podél

zdravotního střediska cca 180m. Řešit realizaci v koordinaci s vodovodem. Stanovisko
majitele dotčených pozemků znemožní projednávání stavby SO-02 (SO 02 - kanalizační stoky
B, B1 a přepojeni B2, DP22 a DP24 - ul. Nádražní) – řešit s majitelem pozemků - Ing. Pavel
Hnojna.

02/15-18

Aktualizace PFO, Udržitelnost OPŽP – 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. Dle
informace SFŽP schvalování je na MŽP, kam je v současné době naše žádost
postoupena. Čeká se na vyjádření MZe k návrhu PFO VST.

02/17-18

Zavadilka – Uveřejněno na webu VST a úředních deskách společníků

s termínem podání nabídek do 19.4. Prohlídka místa 29.3.

01/03-19

Rekonstrukce kanalizace Pod Parkány

1. Etapa – Těžitelnost skalního podloží je ještě horší, než bylo předpokládáno. Po konzultaci
zhotovitele, TDI, projektanta a provozovatele je předložena ke schválení úprava podélného
profilu, s menšími hloubkami.
2. Etapa – Stavba postupuje v souladu s harmonogramem.

02/03-19

VŘ Budějovická 2.etapa – Proběhla hodnotící komise, vyhodnocen uchazeč

s nejnižší nabídkovou cenou, jehož nabídka byla v pořádku. Jednatelé společnosti jako
zadavatel rozhodují o přidělení zakázky uchazeči FIRESTA – Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s., který podal nejnižší nabídkovou cenu a splnil podmínky účasti v zadávacím
řízení. Rada města Tábor rozhodla o výběru zhotovitele 8.4, bude oznámen výběr
zhotovitele a poběží 15-dní lhůta pro podání námitek.

03/03-19

VŘ AČOV Intenzifikace kalového hospodářství 2.etapa – Uzavřena

smlouva o dílo se společností K&K TECHNOLOGY.

05/03-19

Dvorce Tábor odkanalizování – informace o diskusi se starostou města Tábor

- koordinace s SÚS Jk, ve druhé polovině roku 2019 úsek Písecké rozcestí – obchvat
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k odbočce na letiště Všechov. Zájem města Tábor připravit zajištění odvádění splaškových
vod a zásobování pitnou vodou v potřebných kapacitách pro celou lokalitu Dvorce. Objednat
zpracování projektové dokumentace u Ing. Fišera, který je autorem vodohospodářské části
regulačního plánu lokality Dvorce.

02/04-19

Stoklasná Lhota – projektanti DSP navrhují změny v projektu DSP. Projekt

ÚR nevhodné řešení s ohledem na uložení ostatních sítí. Projektanti ještě upřesní – pokud
bude účelné, podat žádost o nové ÚR společně se zdrojem a ÚV.
Hlinice a Stoklasná Lhota – Financování. Odeslán podklad JUDr. Švecové, pro zapracování
nákladů do aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu města Tábor. Otázka financování
diskutována i na jednání s budoucím členem DR VST JUDr. Tuháčkem a 1. místostarostou
města Tábor Mgr. Klecandou. VST připravila stejnou dotazníkovou akci k zájmu o napojení
na vodovod a kanalizaci a o znalosti současného stavu u jednotlivých nemovitostí, jako
proběhla ve Stoklasné Lhotě. Vyhodnocení do konce května.

01/05-19

Okružní SÚ (Písková komora) – Bude podána žádost o vydání ÚR.

02/05-19

Regionální seminář k vodohospodářským projektům EBRD a WB ve

východní Evropě a Střední Asii – dne 21.5 dopoledne exkurze na AČOV Tábor v rámci
semináře pořádaném MPO ČR. Účast ředitel a zástupci provozovatele, generálního
projektanta a zhotovitele – dodavatele technologie. Zajištěno.

01/06-19

Vodárenská soustava Mladovožicko – Ředitel jednal společně s Ing. Fišerem

(člen představenstva JVS) s p. Princem o postoji JVS k podpoře prodloužení jihočeské
vodárenské soustavy severním směrem a o variantách jak řešení vlastní investice tak
následného provozování. Vše nyní závisí na rozhodnutí obcí na Mladovožicku a Chotovinsku.
Ředitel bude o vývoji jednatele nadále informovat.

Nové body

Strana 4/5

01/07-19

Informace z DR VST – předsedou DR zvolen p. Martin Klíma. DR počítá se

společnými zasedáními s jednateli, pokud bude potřeba projednat zásadní materiály v rámci
přípravy koncesního řízení, nebo při projednávání dodatku ke stávající koncesní smlouvě na
prodloužení smlouvy o tři měsíce do 31.12.2021. Při diskusi o řešení zásobování pitnou
vodou a odvádění odpadních vod se DR shodla na nutnosti zvážit realizaci kořenové ČOV pro
Stoklasnou Lhotu.

02/07-19

Zrušení BÚ Raiffeisenbank – všechny pravidelné platby již skončeny.

Jednatelé souhlasí se zrušením běžného účtu u této banky.

03/07-19

Vaníčkova SÚ – ze strany města SÚ možná realizace kompletní rekonstrukce

ulice do cca 4 let. Pokud se stav vodovodního potrubí výrazně nezhorší, je možné koordinovat
výměnu vodovodu s rekonstrukcí komunikace a chodníků.

04/07-19

Organizační schéma VST – ředitel přednesl návrh doplnění organizační

struktury VST o pozici technického náměstka. Ředitel předá návrh v písemné podobě
k posouzení. Projednání na příští poradě.

05/07-19

Dočerpání části Tranše III Úvěru – prověřit u České spořitelny podmínky

pro čerpání, čerpání na stavbu AČOV kalové hospodářství 2.etapa. Tranše III – 62 mil. Kč
zvýšená o 960 tis. Kč nedočerpaných v Tranších I a II.

06/07-19

Planá ČSLA a Ústrašická – Hotové PD pro výběr zhotovitele. Připravit

vypsání zakázky.

Termín příští porady, úterý 23.4.2019 ve 13:00 v kanceláři ředitele VST.

Zapsal Ing. Milan Míka
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