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Členským obcím  
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
 
Praha dne 29.9.2014 
 
Věc:   Informace o rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
___________________________________________________________________________  
 
 Vážení, 
 
jak, jste byli informování na valné hromadě SVAK dne 25.9.2014, skutečně došlo k úhradě 
částky 32,284.952,88 Kč s příslušenstvím ve prospěch účtu Statutárního města Jihlavy. A to 
z titulu pravomocného rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina vydaným dne 17.9.2014 
pod č.j. KUJI 55559/2014. I u tohoto rozhodnutí zpochybňujeme a) kompetenci KÚ a b) i 
věcnou stránku, kdy dovozujeme, že ze stanov takováto povinnost svazku není dána a bude 
na příslušných orgánech, aby o tomto nároku, či kompetenci KÚ rozhodly. 
 
K přípisu JUDr. Ondruše ze dne 29.9.2014 mohu pouze konstatovat, že je pozoruhodné, 
jakým způsobem komentuje dění ve svazku v okamžiku, když již Statutární město Jihlava 
není jeho členem a jakým způsobem se neustále snaží ovlivňovat jeho dění. Strategie svazku 
ve vztahu k vypořádání Jihlavy byla všem obcím vysvětlena a je vedena pouze s  cílem dojít 
ke spravedlivému vypořádání Jihlavy, i ostatních obcí, jak plyne ze stanov. Oba subjekty 
mohou mít rozdílný názor na způsob vypořádání a tento proces se dá řešit i dílčími dohodami 
s tím, že sporné body majetkového vyrovnání budou řešeny příslušnými orgány. Pouze 
konstatuji, že veškeré snahy svazku o smírné, popřípadě dílčí řešení, bylo ze strany Jihlavy 
vždy odmítnuto. 
 
K samotnému průběhu valné hromady sděluji pouze to, že všichni přítomní zástupci obcí si 
sami zcela jistě udělají úsudek o jejím průběhu. Zdůrazňuji, že na valné hromadě bylo 
několikrát konstatováno, že svazek tento návrh vnímá jako impuls, v případě, že vystupující 
obce na tento návrh nepřistoupí, k jednání o nalezení způsobu majetkového vypořádání tak, 
aby odpovídal platným stanovám a v důsledku toho došlo  k uzavření příslušných smluv tak, 
aby od nového roku bylo vystoupení obcí majetkově vyřešeno. 
 
Je nutné zdůraznit, že vystoupení obcí má být provedeno v souladu s platnými stanovami tak, 
aby nedošlo k poškození jak těchto obcí, tak svazku a obcí v něm sdružených. 
 
 
JUDr. Petr Šurka 


