
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Zastupi te lstva města

konaného dne 26.9.2016

KODUS - odběr vody pro stavbu

Předmětem tohoto materiálu je projednání návrhu dohody a ručitelského prohlášení mezi VAS, a.s. a městem, 
na základě kterých bude vyřešen odběr vody pro stavbu KODUSu po dobu realizace stavby.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Dohody mezi dodavatelem služby vodného nebo stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na 
vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu a Ručitelského prohlášení mezi městem Nové Město na 
Moravě jakožto vlastníkem nemovitosti a Vodárenskou akciovou společností, a.s., Brno, Soběšická 
820/156, Lesná, 638 00 Brno jakožto dodavatelem řešící odběr vody pro stavbu KODUS po dobu realizace 
stavby jejím zhotovitelem v souladu s přiloženým návrhem.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Dana Wurzelová

Zpracovatel: Ing. Lubomír Kubík

Vyjádření: Odbor ISM doporučuje schválit uzavření dohody a ručitelského závazku, 
aby zhotovitel stavby mohl využívat vodovodní přípojku KODUSu pro 
odběr vody pro stavbu KODUSu po dobu její realizace. 
Předložená problematika byla projednána a doporučena ZM na 28.schůzi 
RM konané dne 12.9.2016.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Součástí stavby KODUSu je i vodovodní přípojka, která bude po 
dokončení stavby zásobovat KODUS vodou. Přípojka je řádně povolena a 
byla provedena v počáteční fázi výstavby. Zhotovitel stavby potřebuje 
pro provádění stavby vodu, z technického hlediska je nejvhodnější využít 
tuto vodovodní přípojku i pro tento účel. Možnost uzavření smlouvy na 
odběr vody se zhotovitelem stavby je ze strany VAS podmíněna 
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uzavřením Dohody mezi dodavatelem služby vodného nebo stočného a 
vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci pro 
veřejnou potřebu a Ručitelského prohlášení. Jde o standardní řešení 
pro tyto případy, dohoda a ručitelské prohlášení je standardním 
dokumentem VAS (není možné z něj vyjednat nějakou věcnou výjimku či 
změnu). Návrh na uzavření dohody a ručitelského prohlášení spadá právě 
z důvodu ručitelského závazku do kompetence ZM. Předvyplněný text 
dokumentu VAS je příloze tohoto materiálu.

Materiál obsahuje: Příloha - 1. Dohoda a Ručitelské prohlášení (Veřejná)
Příloha - 2. všeobecné dodací podmínky (Veřejná)

Materiál projednán: s právním oddělením MěÚ
RM č.28 dne 12.9.2016 - doporučuje ZM schválení

Přizváni:
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