Zápis č. 80 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze
dne 12. 3. 2020 v zasedací místnosti obce Bílý Újezd.
Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu.
1. Zahájení. Předseda svazku p. Daněk přivítal hosty a členy výboru a konstatoval, že v počtu 11
přítomných členů výboru je schůze usnášení schopná. Přítomní byli seznámeni s programem
jednání dle pozvánky. Předseda požádal o doplnění programu o jeden bod a to rozpočtové
opatření 5/2019 předsedy svazku. Zapisovatelkou byla určena účetní svazku, ověřovateli zápisu
byli navrženi a schváleni p. Vítězslav Kapčuk a p. Václav Petr.
Hlasování:
pro/proti/zdržel 11/0/0
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Předseda svazku konstatoval, že všechny body jsou
splněny.
3. Úprava rozpočtu č. 5/2019 vydaná předsedou svazku. Předseda svazku vysvětlil jednotlivé
úpravy rozpočtu, vyplývající z potřeby financovat náklady na nákup hydrantů a dofinancování
poplatků BÚ. Výbor toto opatření bere na vědomí.
4. Informace o stavu jímacího území Císařská studánka, množství podzemních vod apod.
Předseda informoval výbor, že vody je nyní dostatek, vzhledem k příznivému počasí je jímací
území nasyceno tak, jako již mnoho let nebylo. Je škoda, že nelze tuto dnes přebytečnou vodu
někde akumulovat pro nepříznivější období. Stav porostu v ochranném území je však špatný,
uhnívají kořeny jasanů, které následně při větším větru padají.
5. Harmonogram oprav a investic v čerpací stanici Císařská studánka, přečerpací stanice
Kvasiny a vodojem Solnice. Předseda informovoval výbor o údržbových pracích na jednotlivých
lokalitách. V budově Císařské probíhá výměna oken, včetně instalace mříží, úpravna místa pro
chlorátor dle požadavků dnešní hygieny. Do areálu jímacího území se instaluje nová brána.
V přečerpávací stanici Kvasiny proběhne v dubnu výměna oken a dveří a oprava schodiště.
V areálu vodojemu v Solnici se bude opravovat zašlé oplocení.
6. Stav investičních akcí „Šachta Solnice“ a „ČS Císařská studánka – oprava
elektroinstalace“. U akce „Šachta Solnice“ byla realizace posunuta do konce měsíce květena
z důvodu nepříznivého počasí (z promočeného pozemku by byly vynášeny nečistoty na hlavní
komunikaci). V ČS Císařská studánka probíhají přípravné práce na akci oprava elektroinstalace.
Přednostně výroba hlavního rozvaděče.
7. Různé a diskuse. Předseda požádal přítomnou starostku obce Kvasiny o doplnění čísel
popisných a počtu přihlášených obyvatel v souvislosti s požadavkem firmy Aquaservis a.s. pro
kontrolu vodného a stočného. Stavy v obci Ještětice a městě Solnice jsou již předány.
Dále předseda připomněl jednotlivým obcím, že mají možnost si od firmy Aquaservis a.s.
objednat kontrolu hydrantů pro potřeby požární ochrany. Obec Kvasiny již má hotovo. Účelem
měření by bylo vytipovat a označit požární hydranty (tlak, množství vody a možnost stání
dopravního prostředku), které bezezbytku pokryjí obec. U ostatních hydrantů by z části byly
užívány pro odkalování a odvzdušňování a u zbytku by bylo na zvážení jejich likvidace, oprava
apod.

Předseda otevřel diskusi k vrtům realizovaným v Ochranném pásmu II. stupně jímacího území
Císařská studánka. Pozastavuje se nad povolováním vrtů investorům v lokalitách, kde vodovod
existuje. Poukázal na situaci v obci Skuhrov nad Bělou v lokalitě Na Březině. Zde byl nově
realizován vodovodní řad s přispěním 600 000,- Kč z prostředků VsCs, a přes to, 150 m od
možného napojení bude s tichým souhlasem obce povolen nový vrt
V obcích, kde VsCs vlastní kanalizace se poprvé podařilo ve stavebním řízení prosadit, že na vrt
bude osazen vodoměr a stočné bude činit součet stavu vodoměru na vrtu a na vodovodní přípojce.
Starostka obce Kvasiny upozornila na situaci na ulici Zámecká. Zjistila, že část investice nebyla
předána z krajského úřadu a tak probíhá komunikace mezi obcí a krajem. Starosta Lična
upozorňuje na možný únik vody v Ličně, který označí.
8. Závěr a usnesení. Závěrem předseda svazku p. Daněk poděkoval přítomným za účast a vyzval
k přečtení a schválení usnesení. Zapsala. Zuzana Daňková

USNESENÍ č. 80 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka

ze dne 12. 3. 2020 v zasedací místnosti obce Bílý Újezd.
Výbor bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Úpravu rozpočtu č. 5/2019 vydanou předsedou svazku
Informaci o stavu jímacího území
Informaci o stavu probíhajících investičních akcí a oprav
Informaci předsedy o možnosti kontroly hydrantů
Informaci v souvislosti s vrty na území ochranného pásma

Zapsala: Zuzana Daňková

