
OBEC
VODĚRADY

Zápis ze zastupitelstva 6/2021

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva v roce 2021, které se konalo
v pondělí 4. října 2021 v 18:00 v budově obecního úřadu

1. Zahájení

Starosta zahájil zasedání v 18:05. Zasedání se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni zastupitelé: 6, Miroslav Koudelka, Zdeněk Španěl, Zdenka Watermanová, Mgr. Radka 
Horáková, Pavel Švec, Miroslav Opluštil.

Nepřítomni zastupitelé: 1, Jan Novák – omluven z důvodu nemoci.

Hosté: zástupci VAS, ředitel divize Boskovice Ing. Petr Fiala a výrobně-technický náměstek 
Ing. Pavel Mikulášek, starostka Drnovic Mgr. Lenka Růžičková a starosta Lysic Mgr. Pavel 
Dvořáček.

Veřejnost: 6

2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu

Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl navržen Miroslav Koudelka. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi Miroslav Opluštil a Pavel Švec.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 211004-01: zastupitelstvo schválilo zapisovatelem Miroslava Koudelku ověřovateli 
zápisu Miroslava Opluštila a Pavla Švece.

3. Schválení programu zasedání

Původní program zveřejněný v pozvánce na veřejné zasedání zastupitelstva navrhl starosta doplnit o
projednání stavu akce „Obec Voděrady - dětské hřiště a venkovní posilovna“ a o projednání a 
prokonzultování stanov „Svazku obcí vodovodu Marek“.

Navržený program

1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Projednání záměru na rozšíření projektu vodovod Marek: sjednocení zdrojů (propojení 

studní) a vybudování společného vodojemu Voděrady – Drnovice
5. Volba „určeného zastupitele“ z řad zastupitelů pro pořizování změn územního plánu
6. Informace ke stavu projektu dětského hřiště a venkovní posilovny
7. Informace ke stanovám „Svazku obcí vodovodu Marek“
8. Diskuze
9. Závěr

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 211104-02: zastupitelstvo schválilo výše uvedený program.
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4. Projednání záměru na rozšíření projektu vodovod Marek: sjednocení zdrojů 
(propojení studní) a vybudování společného vodojemu Voděrady – Drnovice

Starosta uvedl význam celého projektu slovy: „řešíme budoucnost zásobování obce vodou v době 
extrémního sucha. Víme, ze zkušeností z posledních let, že současný zdroj v Drnovicích je 
nedostačující a omezuje tak rozvoj obou obcí. Z tohoto důvodu vznikl „Svazek obcí vodovod 
Marek“, který má dostatečné zásobováním vodou zajistit formou vzájemně propojených vodovodů, 
vodojemů a vodárenských zařízení a jejich napojení na stávající skupinový vodovod Blansko. V 
současné době jsou členy obce Lysice, Drnovice a Voděrady. Nyní budeme jednat o rozšíření 
projektu v oblasti propojení studní a vodojemů Drnovic a Voděrad.

Protože nikdo ze zastupitelů a ani já jako nově zvolený starosta nemám přesné a ucelené informace 
o tom, co svazek bude pro obec obnášet po organizační, technické a finanční stránce, tak starosta 
požádal pana Ing. Pavla Mikuláška o technické představení celého projektu vodovodu Marek a dále 
o vysvětlení důvodů, proč by mělo být pro obě obce výhodné spojit zdroje vody a vodojemy.

Základní informace pana Mikuláška:

Lysice jsou na tom po napojení na nové vlastní zdroje docela dobře. Drnovice a Voděrady mají stop 
stav na novou výstavbu. Z tohoto důvodu VAS zpracovala investiční plán na vybudování vodovodu 
Marek. Obce si pro tento účel založily svazek a vybraly si projektanta. Na okrese Blansko, je 
optimální možností, jak zajistit dostatek vody pro všechny obce, napojení na páteřní systém Velké 
Opatovice – Blansko. Na tento systém se každý rok připojují i jiné obce.

Technické řešení pro Svazek Marek spočívá v napojení u čerpací stanice Bořitov. Odtud povede 
výtlak do vodojemu na kopci Marek o objemu 2x 150 m3. Všechny současné vodní zdroje budou 
zachovány. V Lysicích bude čerpána voda do vodojemu Obora a dále bude přepuštěna do vodovodu
Drnovic potažmo Voděrad. Ekonomicky a technicky je účelné zdroje sloučit.

Na informace pana Mikuláška navázala diskuze s dotazy:

Majetek zbudovaný ve Svazku Marek je společný. To znamená, že i případný nový vodojem nebo 
jeho přístavba? Ano, a musí být společně provozován, svazkem dohodnutým provozovatelem.

Jakou předpokládanou částkou zatíží celá akce Marek rozpočet obce? Předpokládaná dotace je 
70%? Dělení nákladů je podle počtu obyvatel? Poslední dotační titul vykrýval 65% uznatelných 
nákladů. Příklady nákladů: nová silnice k vodojemu je neuznatelný náklad, akumulační nádrž je 
uznatelný náklad. V rámci Svazku Marek je domluvené dělení společných nákladů dle počtu 
obyvatel, aktuální podíl Voděrad 15%. Velmi hrubý odhad investičních nákladů, na kterých by se 
měla obec Voděrady podílet je 10 – 15 mil. Kč.

Trasa vodovodu Marek, dle zaslaného situačního výkresu začíná v Bořitově. Zdrojem vody mají být
studny ve Spešově. Jak je právně, technicky, finančně zajištěna trasa z Bořitova do Spešova? 
Vlastníkem infrastruktury je ,,Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí Boskovice, 17. listopadu 
138/14. Svazek Marek bude se svazkem vodovodů uzavírat ze zákona povinnou „Dohodu vlastníků 
provozně souvisejících celků“. Je to legislativní povinnost. Svazek vodovodů nemůže bránit Svazku
Marek vodu poskytovat, ale je nezbytné zasmluvnit podmínky. Aktuální cena přeprodané vody je 
nyní 21 kč bez DPH.

Napojení Voděrad na vodojem Marek je realizováno přes standardní vodovodní síť Lysic a Drnovic,
která má být v určitých úsecích zkapacitněna. Je toto dostačující řešení? V jakém stavu jsou 
vodovody daných obcí. Jak ovlivní případné dodávky vody do Voděrad případné poruchy v 
Lysicích a Drnovicích? V projektu je významné zkapacitnění trasy v Lysicích a úpravy na síti v 
Drnovicích, spolu s vybudováním "voděradské" akumulace na VDJ Drnovice. Na toto řešení byl 
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zpracován posudek od VÚT Brno a dle tohoto posudku jsou úpravy dostatečné i s ohledem na 
aktuální územní plány. Tlak přepouštěný do drnovické sítě bude na vstupu upravován regulačním 
ventilem, který bude udržovat konstantní tlakové poměry v drnovské síti i přes případné poruchy a 
vyšší odběry tak, aby byla vždy zajištěna kapacita pro Voděrady. Toto stavební řešení by mělo 
kapacitně dostačovat s ohledem na rozvoj obcí po dobu 20 let. Pokud bude třeba do budoucna 
dodávat významně více vody do Voděrady, tak bude nutné vybudovat zvláštní potrubí od 
redukčního ventilu Drnovice do vodojemu Drnovic a Voděrad.

Dle situačního výkresu bude třeba nejvíce investovat do současné infrastruktury Lysic? Všechny 
tyto investiční náklady se poměrově dělí mezi členy svazku? Ano, společné náklady se poměrově 
dělí dle počtu obyvatel, což je dohodnuto ve stanovách Svazku Marek. Proto aby bylo řešení 
funkční a dostačující pro všechny 3 obce, tak dojde mimo jiné k dílčí výměně páteřních rozvodů v 
Lysicích.

O kolik se při realizaci projektu Marek zvýší provozní náklady infrastruktury? Jaký to bude mít 
dopad do cen vodného? Jak budou provozní náklady kalkulovány a rozděleny mezi obce? Náklady 
se zvýší o spotřebu vody ze Spešova. Vzhledem k nové infrastruktuře budou ostatní provozní 
náklady minimální. Příjemce dotace z OPŽP musí zajistit finanční udržitelnost projektu a obec tedy 
bude muset přispívat do fondu na obnovu. Předpokládaná životnost díla je je 80 let na stavební části
a 20 let na technologické části. Náklady na majetek sloužící pouze jedné obci svazku, budou 
účtovány právě a jen této obci. Náklady na společný majetek je možno rozdělit podle předem 
stanoveného klíče, schváleného Svazkem Marek, na jednotlivé obce ve svazku.

Zastupitelstvo Drnovic schvaluje rozšíření za podmínky, že obec Voděrady zajistí financování 
realizace této změny prostřednictvím projektu Marek dle návrhu VAS. Poznámka: návrh v tomto 
okamžiku zatím nemá řádnou písemnou/projekční podobu. Co pak ve skutečnosti bude společným 
majetkem Svazku Marek? Jak budou děleny provozní náklady? Přístavbu nové komory drnovkého 
vodojemu by měly platit čistě Voděrady, nicméně pak se stane společným majetkem Svazku Marek. 
Výhodou je, že tuto investici lze uplatnit v dotačním projektu. Dotace na rekonstrukce nejsou k 
dispozici, takže opravu současného vodojemu a zbytku výtlaku by Voděrady musely hradit z 
vlastních zdrojů. Realizace dle návrhu VAS je investičně i provozně  levnější, technicky lepší 
stupeň řešení s ohledem na plynulost dodávky vody (bez odstávek při čištění vodojemu, při 
opravách vodojemu, zvýšení akumulovaného množství vody, zvýšení množství vody, které lze 
odebírat z místních zdrojů). Společné náklady, resp. náklady na společný majetek je možno rozdělit 
na jednotlivé členy svazku, podle předem stanoveného klíče, schváleného Svazkem Marek. 

Současné studny Drnovic a Voděrad mají určitá omezení odběru vody. Jaká a jak se tato omezení 
změní v případě propojení zdrojů? Celkově bude odběr ze společného zdrojů využitelnější, protože 
z nového „drnovického“ vrtu lze odebírat cca o 0,6 l/s (tj. 50 m3/den) více.

Co by se stalo, když by se svazek Svazek obcí vodovod Marek rozpadl? V případě zrušení svazku s 
likvidací mají členové svazku právo na podíl na likvidačním zůstatku. No ale ten majetek prakticky 
nelze dělit, jinak by celý projekt ztratil smysl. Ve stanovách svazku je odstavec: „vystoupení člena 
ze svazku nesmí za žádných okolností znemožnit nebo ohrozit plnění předmětu činnosti svazku, tj. 
provozování nově zbudovaného vodovodu.“ Z této podmínky si lze odvodit, že zrušení svazku by 
mohlo nastat jen za souhlasu všech účastníků a to ještě zřejmě jen za situace, kdy by původní řešení
ztratilo význam a nabízelo by se řešení výhodnější. Buduje se řešení společného problému za 
desítky milionů Kč, těžko si představit, že budou členské obce Svazku Marek budovat jiné řešení za
mnohem více nákladů. Drnovice a Voděrady už dávno fungují jako společný vodovod. Mají 
společný zdroj vody, ke kterému mají každý své čerpadlo, ovlivňují se. Vodojemy jsou rovněž 
propojeny. Tyto obce jsou už dlouho systémem provázané a nelze tento systém ani teď dělit. 
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Současná spolupráce s VAS je na velmi dobré úrovni. Vše je však o lidech. Třeba za 20 let dojde ke 
sporům a každá obec bude chtít mít jiného provozovatele vodovodního řadu, Jak bude provozován 
společný vodojem? Jak tato možná situace bude právně a provozně ošetřena? Teoreticky je možné, 
aby každá obec měla vlastního provozovatele, ale infrastruktura Svazku Marek musí mít 
provozovatele jednoho společného!

Projektovou dokumentaci na rozšíření projektu bude hradit plně obec Voděrady. U některých dotací 
bývá projektová dokumentace uznatelnou položkou i zpětně po získání dotace. Z jakého dotačního 
programu by měl být projekt investován? Projektová dokumentace, která je připravován firmou 
Vegaspol má být financována z OPŽP, kde se předpokládá 90% dotace při splnění mnoha podmínek
(termín stavebního povolení do 30. 1. 2022, vysoutěžený zhotovitel do stejného data,...). Samotná 
realizace by měla být hrazena z dotačního titulu OPŽP, kde je obvyklé krytí 65%. Náklady na 
projektovou dokumentaci na přístavbu vodojemu nebude možné zahrnout...

Současná situace na trhu je vyhrocená a z pohledu nákladů není optimální doba na realizaci. Proč je 
snaha projekt realizovat co nejdříve? Nejhůře jsou na tom asi Drnovice, které mají stop-stav 
výstavby a částečný stop-stav mají i Voděrady. Je snaha získat stavební povolení do konce ledna 
2022, ale vzhledem k nezbytným procesním krokům a jejich časové náročnosti se to zřejmě 
nestihne. Žádat o dotaci by se posunula o rok. Všechny tři obce mají omezení v rezervách vodních 
zdrojů. Je nutné obecně mít připravenu projektovou dokumentaci a stavební povolení. Následně se 
žádá o dotace, vše trvá měsíce až roky...

Kde se bude upravovat (chlorovat) voda vodovodu Marek? Primárně by to mělo být v novém 
vodojemu na kopci Marek.

Po rozsáhlé diskuzi bylo navrženo rozšířit projekt vodovodu Marek o zkapacitnění vodojemu 
Drnovice o komoru 150 m3, která bude sloužit primárně jako zásobárna vody pro obec Voděrady, 
zrušení vodojemu Voděrad a propojení studní Voděrad a Drnovic.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 211004-03: zastupitelstvo schvaluje záměr rozšíření projektu vodovod Marek o zvětšení 
kapacity vodojemu Drnovice o komoru 150 m3, která bude sloužit primárně jako zásobárna vody 
pro obec Voděrady, zrušení vodojemu Voděrad a propojení studní Voděrad a Drnovic. Náklady na 
dodatečnou projektovou dokumentaci bude hradit obec Voděrady prostřednictvím Svazku Marek. 
Náklady na realizaci, které nebudou vykryty dotačním titulem, bude hradit obec Voděrady 
prostřednictvím Svazku Marek.

5. Volba „určeného zastupitele“ z řad zastupitelů pro pořizování změn územního 
plánu

Požadavek zvolit ze zastupitelstva obce jednoho zastupitele, který bude plnit úkoly „určeného 
zastupitele“, je dán paragrafy stavebního zákona vztahujícími se k územnímu plánu. Odborná 
kvalifikace není zákonem stanovena ani požadována.

Starosta navrhl na tuto funkci svoji osobu.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení 211004-04: zastupitelstvo obce schvaluje pana Miroslav Koudelku jako určeného 
zastupitele pro pořizování územního plánu Voděrad do konce aktuálního volební období.
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6. Informace ke stavu projektu dětského hřiště a venkovní posilovny

Proběhlo výběrové řízení v rámci veřejné zakázky „Obec Voděrady – dětské hřiště a venkovní 
posilovna“ a došlo k uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem.

Starosta předložil zastupitelstvu uzavřenou smlouvu, položkový rozpočet a doklad pro vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde je uveden podíl dotace a vlastní finanční podíl na akci.

Stanovisko: zastupitelstvo jednomyslně bere na vědomí výsledek výběrového řízení a nemá 
námitky k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem.

7. Informace ke stanovám „Svazku obcí vodovodu Marek“

Stanovy svazku byly z velké míry diskutovány již v bodu 4. Dále byl v zastupitelstvu komunikován 
odstavec stanov: „na zasedání valné hromady zastupuje člena svazku starosta obce nebo jím 
pověřený místostarosta obce, ledaže zastupitelstvo obce pověří jinou osobu“. Doposud obec 
Voděrady zastupoval starosta obce.

Stanovisko: zastupitelstvo bez námitek konstatovalo, že není třeba měnit zástupce obce ve Svazku 
Marek. 

8. Diskuze

Zastupitelstvo diskutovalo stav osvětlení vánočního stromu v parku. Dohodlo se, že bude pořízeno 
nové osvětlení.

Zdenka Watermanová obvolá zájemce ze stran prodejců, kteří by měli zájem nabízet svoje produkty
na případném vánočním jarmarku. Konání jarmarku se upřesní později dle aktuálního vývoje 
epidemie Covid-19 a s tím souvisejících protiepidemiologických opatření.

9. Závěr

Program schůze byl ukončen ve 20:45. Přesný termín příštího zasedání zastupitelstva zatím nebyl 
stanoven.

Zapsal: Miroslav Koudelka 9. října 2021

Ověřil: Miroslav Opluštil

Ověřil: Pavel Švec

Miroslav Koudelka
Starosta obce Voděrady
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