ZÁPIS Z PORADY JEDNATELŮ 09/18
Dne :

15.5.2018

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. Návrh řešení cenové kalkulace
bude odeslán k posouzení Ing. Váňovi – 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. Předpokládaná doba rozhodování NSS –
1 rok.

01/15-17

Odvodnění dešťových vod Hotel MAS přední vchod - Za ČEVAK řeší p.

Zimmel – vybourání zaasfaltované šachty, prověření průtočnosti potrubí pod Hotelem MAS.
ČEVAK provedl podrobnou revizi, nebylo možné zjistit, kam odtékají dešťové vpusti před
hotelem. Zřejmě ještě nějaká kanalizace mezi hotelem a vpustmi. Ředitel se spojí s ředitelkou
hotelu a dohodne případný další průzkum v pozemku hotelu MAS.
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02/15-17

Most AČOV – Koordinace příprav - Ing. Křiklán a Ing. Míka. VST dokončuje

přípravu projektové dokumentace pro provedení stavby, ČEVAK zajistí sjízdnost objízdné
trasy po dobu úplné uzavírky mostu. Náklady budou průběžně sledovány a po dokončení
stavby bude dohodnuto o způsobu jejich úhrady.

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 starostovi Tábora podklad k projednání dohody s městem Tábor
o podílu na realizaci prodloužení vodovodu.

02/18-17

Výročí 15 let VST s.r.o. – Zadáno zpracování výroční zprávy. V rámci toho

příprava obrazového a video materiálu - Studio Mašina. Ing. Doležal předal kontakt na osobu
pro možné natáčení drony z SÚ.

01/21-17

Výběr provozovatele od 1.10.2021 – Parametry výběrového řízení schváleny

jednateli a dozorčí radou. Manažerský souhrn bude předložen zastupitelstvům jako
informativní materiál k vzetí na vědomí.

01/01-18

Statické poruchy nemovitosti čp. 1785 Údolní ulice Tábor – Zpracován

znalecký posudek č, 1338-02/2018. Nutné řešit v rozsahu návrhu Ing. Samce na náklady VST.
Ing. Samec dodá do konce dubna projektovou dokumentaci. Následně poptat realizační firmu.
Majitel nemovitosti preferuje dodávku oprav škod způsobených stavbou štoly na klíč.
Probíhá.

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. Jednatelé pověřují ředitele zajištěním návrhu injektáže.

06/01-18

Změna užívání přípojky na vodovod SÚ – odvolání proti rozhodnutí MěÚ

Tábor OŽP řeší krajský úřad.

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. Aktuální funkční řešení na straně provozovatele vodovodů a kanalizací to
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umožňují. Ředitel připraví návrh možného zapojení VST do konceptu smart řešení a postup
při projednávání s ostatními subjekty, kterých se zapojení do tohoto projektu týká. Vyhodnotit
i možné přínosy pro města Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. ČEVAK předložil cenovou
nabídku na osazení snímačů pro službu „Voda pod kontrolou“. Provozovatel vytipoval 18
měřidel, kde navrhuje osazení. Ředitel projedná podrobnosti poskytované služby a návrhu
vybraných měřidel s provozovatelem a bude jednatele informovat. T: 30.5.

02/05-18

Budějovická – Veškeré úkony za zadavatele bude provádět zástupce sdružení

zadavatelů – město Tábor OIaSF. Dne 14.5 uskutečněno otevírání obálek, 22.5 hodnotící
komise. Následně lhůta pro námitky.

03/05-18

Výroční zpráva VST 2017 – Kompletní materiály na VH VST schváleny

jak jednateli, tak dozorčí radou. Účast ředitele na jednání zastupitelstva města Sezimovo
Ústí 26.6.2018 a Tábora 21.5.2018. Čistopis Výroční zprávy 2017 od grafika do konce
května.

05/06-18

Kontrola MZe – Kontrola proběhla ve dnech 13.4 – 14.4.2018. VST obdržela

Protokol o výsledku kontroly, který odpovídá podepsanému zápisu. Veškeré připomínky,
týkající se požadavků na úpravy do budoucna budou ze strany VST akceptovány, rovněž
budou některé připomínky projednány s provozovatelem. O výsledku jednání a přijatých
opatření bude VST ministerstvo zemědělství informovat v požadovaných termínech. Na
základě výsledků proběhlé kontroly, zejména pokud jde o plán financování obnovy, pozván
ředitel na konzultační jednání na MZe s řediteli Odboru Dozoru a regulace a Odboru
Vodovodů a kanalizací dne 16.5.2018. O výsledku jednání budou jednatelé informováni.

07/06-18

VŘ SÚ Švermova komunikace a kanalizace – Předpokládané zahájení stavby

1.6. Vybraný zhotovitel, firma Daich, vyzvána k součinnosti k uzavření smlouvy po uplynutí
lhůty pro podání námitek.

02/07-18

Prokopa Holého V+K – Zahájení stavby na podzim 2018, dokončení do

poloviny roku 2019. Odevzdána PD pro výběr zhotovitele, vypsat výběrové řízení po
odsouhlasení parametrů s městem SÚ.
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01/08-18

Stoklasná Lhota pozemkové úpravy – bylo by smysluplné položit určité

úseky kanalizace před opravou cesty? Vyjádření projektantů zašle ředitel Ing. Fišerovi.
Vyjádření zasláno, prověřit u zástupce místní samosprávy aktuální rozsah kolize
pozemkových úprav s budoucím budováním kanalizace a vodovodu.

02/08-18

Propojení vodovodu průmyslové – Koordinovat s realizací cyklostezky

z rozpočtu města Planá nad Lužnicí. Podání nabídek ve čtvrtek 17.5.

03/2018-18

Přehled investic VST - připravit po jednotlivých letech od roku 2011. Přehled

předán na poradě jednatelů. Konkretizovat přehled od roku 2011 s uvedením konkrétních
větších staveb.

Nové body

Termín příští porady, úterý 29.5.2018 ve 13:00 v kanceláři ředitele VST.

Zapsal Ing. Milan Míka
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