
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 58 
 DNE: 14. 12. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 945/2020/SRI 

 

NÁZEV: 
 

Dodatky ke smlouvám se SVaK (ZR7, Studentská) 

 

ANOTACE: 
Dodatky ke smlouvám se SVaK, jejichž předmětem jsou rekonstrukce vodovodů a kanalizací 
realizované v souvislosti s akcemi města: rekonstrukce komunikací sídliště Vodojem (ZR7) a 
přenesení zastávek MHD na ulici Studentská. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uvedené dodatky. 

Starosta města: Místostarostka města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Radní pro oblast školství: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor komunálních služeb: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Odbor sociální : 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Oddělení informatiky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Adam Joura 
 

Předkládá: SRI 
 

 



 

Název materiálu: 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 2 
 
 
Popis 
Předmětem jsou následující dodatky ke smlouvám mezi městem a SVaK: 

• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10/20/SFP/8-1 ze dne 3.9.2020 k akci „Žďár nad Sázavou – 
rekonstrukce vodovodu ulice Studentská“ navyšující podíl města o 47.323,- Kč 

• Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10/20/SFP/7-1 ze dne 27.3.2020 k akci „Žďár nad Sázavou – 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídliště 7, 3. – 5. etapa“ navyšující podíl města o 
140.541,- Kč  

 
 
Dopad do rozpočtu města 
Z rozpočtu města na rok 2020 bude oproti částkám uvedeným ve smlouvách uhrazeno  
o 187 864 Kč více. 
 
 
Geneze případu 

• 3.9.2020 uzavřena smlouva k akci „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu ulice 
Studentská“ 

• 27.3.2020 uzavřena smlouva k akci „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace sídliště 7, 3. – 5. etapa“ 

• Realizace obou staveb v průběhu roku 2020, kdy vznikly předmětné vícenáklady obhájené 
investorem staveb SVaK 

 
Návrh řešení 

• Schválení obou dodatků 
 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Schválení obou dodatků 
• Schválení pouze Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10/20/SFP/8-1 
• Schválení pouze Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 10/20/SFP/7-1 
 

 
Doporučení předkladatele 
Schválení obou dodatků 
 
 
 
Stanoviska  
Konzultováno s OF 
 



 
DODATEK č. 1 

KE  S M L O U V Ě č. 10/20/SFP/7-1 
ze dne 27.3.2020 

       
I. 

Smluvní strany 
 
Město:    Žďár nad Sázavou 
zastoupené:      
bankovní spojení:   KB a.s., Žďár nad Sázavou, č.účtu 
  
IČO:       00295841 
osoby oprávněné jednat   
ve věcech smluvních:   
ve věcech technických:   
 
na straně jedné a dále jen město 
     Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený:       
bankovní spojení:   Česká spořitelna  a.s., Žďár nad Sázavou 
      číslo účtu:  
Zaps.pod č.j. Reg.8/93 OKÚ Žďár nad Sázavou 
IČ:     43383513 
DIČ:      CZ43383513 
osoby oprávněné jednat:   
ve věcech smluvních:    
ve věcech technických:    
 
dále jen SVK Žďársko 
 

II. 
Článek II. se dohodou účastníků mění a zní: 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je investorem výstavby „Žďár nad Sázavou – 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace sídlitě 7, 3. – 5. etapa“ 

 
v celkové hodnotě 22.032.062,25 Kč 

 
III. 

Článek III. se dohodou účastníků mění následovně: 
Město Žďár nad Sázavou  se podpisem této smlouvy zavazuje, že poskytne 
v souladu se  Stanovami SVK Žďársko schválenými valnou hromadou dne 11.6.2020 
a Zásadami investiční politiky SVK Žďársko, schválenými předsednictvem SVK 
Žďársko dne 24.3.2011, pro účely shora uvedené výstavby finanční příspěvek z 
rozpočtu města částku 
 
 

v celkové výši  6.609.619,- Kč  
slovy/šestmilionůšestsetdevěttisícšestsetdevatenáctkč/ 
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IV. 

Článek IV. se dohodou účastníků mění následovně: 
Částka je poukazována na účet Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, vedený u 
České spořitelny, pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu  ve 
splátkách dle následujícího platebního kalendáře: 
 
do 30.06.2019 282.000,- Kč /účastníci tímto potvrzují, že částka 

byla již uhrazena/  
do 31.03.2020 2.120.300,- Kč /účastníci tímto potvrzují, že částka 

byla již uhrazena/ 
do 31.01.2021 1.638.000,- Kč /bude uhrazeno dle splátkového 

kalendáře/ 
do 31.01.2022 2.428.778,- Kč /bude uhrazeno dle splátkového 

kalendáře/ 
do 31.12.2020 140.541,- Kč  
 
 
Poskytnutí shora uvedeného finančního příspěvku v celkové výši podle odstavce III. 
schválila na svém jednání rada města dne …………………. Město prohlašuje, že pro 
platnost tohoto právního úkonu jsou splněny podmínky vyplývající pro Město z plat. 
zákona o obcích / § 41 z.č. 128/2000 Sb. v plat. znění/. 

 
V. 

Město Žďár nad Sázavou provede uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
v souladu s platnou právní úpravou. Za účelem registrace smlouvy je Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko povinen poskytnout městu plnou součinnost a zároveň souhlasí 
se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. 
 

VI. 
1. V ostatním zůstává smlouva ze dne 27.3.2020 nezměněna. 
2. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou výtiscích. 
Obě smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy, což stvrzují svými podpisy. 
 
 
 
     
Ve Žďáře nad Sázavou    Dne:  
 
 
 
 
 
 
...................................................                ...................................................... 
 za Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                                   za  město 
 
 



 
DODATEK č. 1 

                       KE  S M L O U V Ě č. 10/20/SFP/8-1 
ze dne 3.9.2020 

       
I. 

Smluvní strany 
 
Město:    Žďár nad Sázavou 
zastoupené:      
bankovní spojení:   KB a.s., Žďár nad Sázavou, č.účtu 
  
IČO:       00295841 
osoby oprávněné jednat   
ve věcech smluvních:   
ve věcech technických:   
 
na straně jedné a dále jen město 
     Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený:       
bankovní spojení:   Česká spořitelna  a.s., Žďár nad Sázavou 
      číslo účtu:  
Zaps.pod č.j. Reg.8/93 OKÚ Žďár nad Sázavou 
IČ:     43383513 
DIČ:      CZ43383513 
osoby oprávněné jednat:   
ve věcech smluvních:    
ve věcech technických:    
 
dále jen SVK Žďársko 
 

II. 
Článek II. se dohodou účastníků mění a zní: 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je investorem výstavby „Žďár nad Sázavou – 
rekonstrukce vodovodu ulice Studentská“ 

 
v celkové hodnotě 2.655.399,30 Kč 

 
III. 

Článek III. se dohodou účastníků mění následovně: 
Město Žďár nad Sázavou  se podpisem této smlouvy zavazuje, že poskytne 
v souladu se  Stanovami SVK Žďársko schválenými valnou hromadou dne 11.6.2020 
a Zásadami investiční politiky SVK Žďársko, schválenými předsednictvem SVK 
Žďársko dne 24.3.2011, pro účely shora uvedené výstavby finanční příspěvek z 
rozpočtu města částku 
 
 

v celkové výši  796.620,- Kč  
slovy/sedmsetdevadesátšesttisícšestsetdvacetkč/ 
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IV. 

Článek IV. se dohodou účastníků mění následovně: 
Částka je poukazována na účet Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, vedený u 
České spořitelny, pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu  ve 
splátkách dle následujícího platebního kalendáře: 
 
do 31.03.2020 42.000,- Kč /účastníci tímto potvrzují, že částka 

byla již uhrazena/ 
do 31.08.2020 707.297,- Kč /účastníci tímto potvrzují, že částka 

byla již uhrazena / 
do 31.12.2020 47.323,- Kč  
 
 
Poskytnutí shora uvedeného finančního příspěvku v celkové výši podle odstavce III. 
schválila na svém jednání rada města dne …………………. Město prohlašuje, že pro 
platnost tohoto právního úkonu jsou splněny podmínky vyplývající pro Město z plat. 
zákona o obcích / § 41 z.č. 128/2000 Sb. v plat. znění/. 

 
V. 

Město Žďár nad Sázavou provede uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
v souladu s platnou právní úpravou. Za účelem registrace smlouvy je Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko povinen poskytnout městu plnou součinnost a zároveň souhlasí 
se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. 
 

VI. 
1. V ostatním zůstává smlouva ze dne 3.9.2020 nezměněna. 
2. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou výtiscích. 
Obě smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy, což stvrzují svými podpisy. 
 
 
 
     
Ve Žďáře nad Sázavou   Dne:  
 
 
 
 
 
 
...................................................                ...................................................... 
 za Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                                                   za  město 
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