
 Zpráva o činnosti společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka a. s.  
 

 
VALNÁ HROMADA 
 
Jednání valné hromady společnosti se uskutečnilo dne 30. 6. 2021. Zápis z řádné valné hromady, včetně 
přijatých usnesení, je samostatnou přílohou této důvodové zprávy. 
  
 
 
 

PŘEDSTAVENSTVO 
 
5/2021  (25. 6. 2021) 
 

Stěžejní body: REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE – aktuální informace 
 
 

REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE – aktuální informace 
 

Vedení společnosti obdrželo od zhotovitele Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SMP-2020-800-000009, jehož 
předmětem jsou vícepráce, které byly zjištěny v průběhu rekonstrukce při provádění prací. Přesný rozsah 
prací je specifikován ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí dodatku. Hodnota víceprací činí 2 093 
879,32 Kč bez DPH. Cena díla po úpravě bude dle dodatku č. 2 činit bez DPH 75 847 614,32 Kč (vč. DPH 91 
775 613,33 Kč). Realizací těchto změn nedojde ke zhoršení díla ani k prodloužení smluvního termínu pro 
dokončení díla. Technický ředitel avizoval, že v budoucnosti bude pravděpodobně předložen ještě Změnový 
list č. 2 a na některém z následujících zasedání představenstva společnosti bude předložena také cenová 
nabídka od zhotovitele, která bude souviset s opravou chlorování plynným chlorem. „Chlorovna“ je                    
na úpravně vody původní, tzn. z r. 1969. V průběhu diskuse zodpověděl technický ředitel dotazy Ing. Urbana 
a p. Vlazla. Vzhledem k tomu, že náklady na vícepráce jsou z pohledu Ministerstva zemědělství (poskytovatele 
dotace) neuznatelnými náklady, bude nutné aktualizovat Plán IOPP, kdy se nejspíš budou muset přesunout 
vybrané investiční akce (např. „Obnova vodovodu v ul. Priessnitzova, Jeseník“ nebo „Rozšíření vodovodu a 
kanalizace Jeseník, ul. Rejvízská“) na následují rok 2022.  
 

Představenstvo společnosti schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1905301_0580_19_VHSaDS 
(SMP-2020-800-000009) v rámci veřejné zakázky „REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE“. 
 
 
6/2021  (30. 7. 2021) 
 

Stěžejní body: ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ČISTÍRENSKÝMI KALY PO ROCE 2022 (TES); VZ – OBNOVA 
VODOBODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK - zadání VZ; Povodně 18. 7. 2021 – rekapitulace škod 
 
ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S ČISTÍRENSKÝMI KALY PO ROCE 2022 (TES) 
 

Technický ředitel okomentoval předloženou technicko – ekonomickou studii „Řešení nakládání s čistírenskými 
kaly pro roce 2022“ (dále jen TES) od zhotovitele Vodohospodářský podnik a. s. Plzeň. Součástí podkladů bylo 
Manažerské shrnutí výstupů této TES. Předmětem TES je analýza stávajícího stavu nakládání s čistírenskými 
kaly, dále variantní technologické posouzení možnosti sušení a termického zpracování kalu, technicko – 
ekonomické posouzení vybraných variant a finální doporučení. Přednostně navrhovanou variantou řešení dle 
TES je doporučena varianta solárního sušení kalu a následného spalování usušeného kalu, a to s ohledem        
na nejnižší investiční a provozní náklady této varianty řešení. Vedení společnosti doporučuje rozdělit tuto 
variantu do dvou etap, v první etapě projektovat a následně realizovat solární sušení kalu a případně                    
po vyhodnocení následně pokračovat ve druhé etapě spalování usušeného kalu.  
Odhadované investiční náklady solárního sušení kalu se odhadují ve výši 19,7 mil. Kč a následné spalování 
solárně usušeného kalu se odhadují ve výši 11 mil. Kč.  



Vedení společnosti navrhuje zajistit prezentaci této TES ze strany zhotovitele a za účasti členů představenstva, 
v termínu přelom 9-10/2021. Současně vedení společnosti plánuje návštěvu ČOV v Polsku, kde solární sušárna 
je v již v provozu, termín návštěvy bude sdělen členům představenstva společnosti.  
Ve střednědobém plánu IOPP na období 2021-2026 je zahrnuto zpracování projektové dokumentace                       
v plánované výši 2,4 mil. Kč s rozložením v letech 2022-2024. 
 

Představenstvo společnosti vzalo na vědomí Technicko – ekonomickou studii „Řešení nakládání s 
čistírenskými kaly po roce 2022“ od společnosti Vodohospodářský podnik a. s. Plzeň. 
 
 
VZ – OBNOVA VODOBODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK 
 

Technický ředitel okomentoval předloženou důvodovou zprávu o zadání veřejné zakázky na plánovanou akci 
OBNOVA VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK. Tato stavba je součástí Plánu IOPP 2021. Jedná se                           
o sektorovou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí 1,5 mil. 
Kč. Předmětem VZ je provedení obnovy stávajícího vodovodního řadu v původní trase, důvodem je 
dlouhodobě monitorována zhoršená kvalita dodávané pitné vody, a to v ukazateli FE (železo). Jedná se                   
o obnovu vodovodu bezvýkopovou technologií.  
V rámci zadání VZ předložilo vedení společnosti návrh dodavatelských společností k rozeslání výzvy k podání 
nabídky a k prokázání kvalifikace, která bude také zveřejněna na webových stránkách společnosti. Současně 
předložilo návrh složení komise (včetně náhradníků) pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení 
obdržených nabídek. V závěru DZ vedení společnosti požádalo o schválení zahájení zadávacího řízení tak, jak 
je navrženo v DZ (včetně odsouhlasení dodavatelských společností). Vyhodnocení veřejné zakázky bude 
následně předloženo představenstvu společnosti ke schválení. 
 
Představenstvo společnosti schválilo výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace včetně zadávací 
dokumentace na sektorovou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „VZ – OBNOVA 
VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK“ a současně schválilo návrh dodavatelských společností k zaslání výzvy 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace. 
 

Představenstvo společnosti schválilo složení komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení 
obdržených nabídek v rámci akce „VZ – OBNOVA VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK“. 
 
 
Povodně 18. 7. 2021 – rekapitulace škod 
 

Technický ředitel okomentoval přítomným předloženou důvodovou zprávu o povodňové vlně, která se dne 
18. 7. 2021 prohnala obcí Bělá pod Pradědem. K nejrozsáhlejším škodám došlo na vodovodu a kanalizaci                     
v obci Bělá pod Pradědem, ale přívalové deště zanesly kamením a klestím také oba jímací objekty, a to jak        
na Šumném, tak i Borovém potoce (tento byl aktuálně vyřazen z provozu). S přívalovým deštěm byly 
zahlcenou kanalizací vyplaveny také některé sklepní prostory rodinných domů v obci Lipová-lázně.  
Odhadované náklady na obnovu škod způsobené povodní ze dne 18. 7. 2021 se pohybují kolem 380 tis. Kč, 
čerpány budou z obecných oprav v Plánu IOPP 2021. Jedná se ovšem o hrubý odhad nákladů.  
Ředitelka společnosti doplnila, že se obrátila na pana Ing. Kocfeldu ze společnosti RENOMIA, a. s., 
zprostředkovatele cenových průzkumů v oblasti pojišťovnictví, o zajištění cenových nabídek na připojištění 
majetku a to technologických objektů – ÚV Adoflovice a všech vodojemů. 
 
Představenstvo společnosti vzalo na vědomí informace o rozsahu škody a odhadu nákladů na opravu 
poškozených VH sítí po povodni ze dne 18. 7. 2021. 
 
 

7/2021  (27. 8. 2021) 
 

Stěžejní body: VZ – OBNOVA VODOBODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK - vyhodnocení VZ; Organizační 
změny s účinností od 1. 9. 2021 
 
 



VZ – OBNOVA VODOBODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK - vyhodnocení VZ 
 

Průběh veřejné zakázky okomentoval technický ředitel. Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a 
příloh byla rozeslána pěti vybraným společnostem (možným dodavatelům) a také zveřejněna na webových 
stránkách společnosti pro případné další zájemce. Na výzvu ve stanovené lhůtě zareagovaly pouze dvě 
společnosti, a to Jesenicka Vodohospodářská společnost, spol. s r.o., která se v řádném termínu omluvila a 
společnost EKOZIS spol. s r.o., která podala svou nabídku. Zbývající společnosti nereagovaly vůbec. 
Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena na 1.500 tis. Kč. Podle položkového rozpočtu byla stanovena cena 
ve výši 1.845.482,- Kč. Společnost EKOZIS spol. s r.o. předložila nabídku, jejíž celková cena činila 2.240 tis. Kč. 
Na základě pokynu předsedy představenstva (člen komise) byla společnost EKOZIS spol. s r.o. písemně 
oslovena žádostí o optimalizaci nabídkové ceny. Toto bohužel ze strany společnosti EKOZIS spol. s r.o.,                        
z několika důvodů, není možné, a proto zaslala písemné vyrozumění, že odstupuje z výběrového řízení. Komise 
proto navrhla zadavateli VZ, aby oznámil zrušení zadávacího řízení. Nová soutěž bude vyhlášena v 11/2021 a 
realizována v roce 2022.  
Z tohoto důvodu musí u odběratelů v kritickém úseku ulice 28. října proběhnout mimořádná podzimní údržba.  
Ředitelka společnosti doplnila, že ÚRS (ceník stavebník prací) stále stoupá, což vede vedení společnosti                   
k úvaze, zřídit středisko „STAVBY“ a zkusit menší akce řešit vlastními pracovníky a v následujících letech i 
vlastní technikou. Během příštího roku by mohlo dojít k analýze a vyhodnocení. V diskusi se vyjádřil p. Kružík, 
že mají stejné zkušenosti s VZ. Ing. Mudra sdělil, že by vzhledem k rostoucímu trendu a nedostatku 
kvalifikovaných a kvalitních pracovníků nečekal, ale začal by přípravu již nyní, tak aby bylo možné provést 
analýzu ještě do konce letošního roku, na základě čehož by představenstvo společnosti mohlo rozhodnout 
ještě v letošním roce. Ing. Konečný souhlasí a navrhuje například uzavření rámcové smlouvy na zapůjčení 
techniky. P. Vlazlo informoval, že vedení společnosti Technické služby Jeseník rozhodlo, že z důvodu 
nedostatku kapacit, pořídí také vlastní techniku. 
 

Představenstvo společnosti schválilo zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce vedenou pod názvem „OBNOVA VODOVODU V ULICI 28. ŘÍJNA, JESENÍK“. 
 
 
Organizační změny s účinností od 1. 9. 2021 
 

Důvodovou zprávu k organizačním změnám, které se uskuteční v posledním čtvrtletí letošního roku 
okomentovala ředitelka společnosti. Vzhledem k plánovanému odchodu (k 30. 6. 2022) zaměstnance                   
na pracovní pozici „skladník“ (domovník) do starobního důchodu, je již nyní potřeba řešit organizační změny 
v souvislosti s obsazením této pracovní pozice. O tuto pracovní pozici projevil zájem současný zaměstnanec 
pracující na pozici „montér vodovodu“. Z tohoto důvodu by mělo dojít k 1. 10. 2021 k rozšíření provozního 
oddělení v úseku PV, a to o jednoho pracovníka na pozici „montér vodovodu“ tak, aby přesunem současného 
montéra vodovodu (p. Koryťáka k 1. 7. 2022) na pozici „skladníka“ nevznikl nedostatek pracovníků na pozici 
„montér vodovodu“. V současné době se naskytla příležitost přijmout velmi zkušeného pracovníka („montér 
vodovodu“), který je v současné době ve výpovědní době u svého současného zaměstnavatele. Vedení 
společnosti požádalo představenstvo společnosti o schválení vytvoření nového pracovního místa na pozici 
„montér vodovodu“ a to s účinností od 1. 9. 2021. Současně požádalo o schválení změny č. 2 Rozpočtu na rok 
2021 s navýšením mzdových nákladů o +130 tis. Kč v souladu s výše popsanou organizační změnou s dopadem 
do letošního roku. V rámci diskuze byly zodpovězeny položené dotazy. 
 
Představenstvo společnosti schválilo organizační změnu spočívající ve vytvoření nového pracovního místa 
„montér vodovodu“ od 1. 9. 2021. 
 

Představenstvo společnosti schválilo změnu č. 2 Rozpočtu na rok 2021 s navýšením mzdových nákladů o +130 
tis. Kč v souladu s předmětnou organizační změnou. 
 

 
Zpracoval: Václav Urban 
 

Datum: 5. 9. 2021 


