
Zápis č. 82 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze 

dne 10. 9. 2020 v zasedací místnosti radnice v Solnici 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu.  

 

1. Prohlídka čerpací stanice Císařská studánka po provedených úpravách. Po srazu členů 

výboru následovala prohlídka areálu čerpací stanice Císařská studánka, čerpací stanice Kvasiny 

a vodojemu Solnice. Po skončení bylo zahájeno zasedání výboru v zasedací místnosti radnice v 

Solnici. 

 

2. Zahájení.  

Předseda svazku p. Daněk přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že v počtu 8 

přítomných je schůze usnášení schopná. Přítomní byli seznámeni s programem jednání dle 

pozvánky. Zapisovatelkou byla určena účetní svazku pí. Daňková, ověřovateli zápisu byli 

navrženi a schváleni p. Rudolf Beneš a p. Rudolf Zounar. 

 

          Hlasování: 

          pro/proti/zdržel 8/0/0 

 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.  

Předseda svazku přečetl usnesení z minulého zasedání a konstatoval, že jednotlivé body 

kontrolovaného usnesení byly přijaty bez připomínek. Vrátil se k poslednímu bodu usnesení, 

probíhající pasportizaci hydrantů. Provádí ji firma AQUASERVIS a.s. na základě objednávky 

jednotlivých obcí. Nejdále je obec Kvasiny, kde byla pasportizace dokončena. Zde byly vybrány 

hydranty k opravě, výměně a ke zrušení. Akce bude naplánovaná na tři roky s tím, že letos       

bude provedena výměna hydrantu na zastávce u konzumu.  

 

4. Opravy a investice do konce letošního roku  

Předseda informoval o stále probíhající akci „Šachta Solnice“. Šachta je vyhloubena, technologie 

je osazena a čeká se pouze na dokončení stavební části. Tuto stavbu provází velké komplikace 

dešťové období, korona virus i technologické důvody. V každém případě musí být stavba 

dokončena do nadcházejícího zimního období. Předseda dokončení řeší se stavební firmou. 

Dále jsou v plánu do konce letošního roku jen malé drobné stavební opravy. 

 

5. Informace v souvislosti s odchodem Rychnova nad Kněžnou od společného provozovatele. 

Předseda informoval přítomné o jednání s panem Šímou, jednatelem společnosti Vodovody 

Rychnov s.r.o., která bude zajišťovat provoz tamního vodovodu. V souvislosti s odchodem 

Rychnova nad Kněžnou od společného provozovatele musíme dořešit několik enkláv v Lipovce 

a Litohradech. Tyto enklávy byly v době vzniku omylem předány Městu Rychnov nad Kněžnou 

místo Vodovodnímu svazu Císařská studánka. Hledáme řešení situace. 

  

6. Různé. Starosta města Solnice informoval přítomné o připravovaných akcí ve městě. Jedná se o 

výstavbu nové kanalizace a vodovodu od vodojemu k hlavní silnici pro budoucí výstavbu 

rodinných domů. Toto je ve fázi přípravné studie. Dále je vydáno územní rozhodnutí na 

výstavbu obchvatu města. Stavební povolení by mělo být vydáno na jaře roku 2021. Stavbu 

zdržuje postoj jednoho majitele potřebného pozemku. Dále je v řízení nález části vnitro blokové 

kanalizace u činžovních domů v Družstevní ulici. Ta se musí ocenit, zařadit do majetku města a 

pak předat do správy Vodovodnímu svazku Císařská studánka. 

 

7. Diskuse. Předseda připomíná členům výboru, že je potřeba hledat jeho nástupce pro další 

volební období. Bylo by dobré, kdyby tento nástupce mohl nějaký čas spolupracovat s nynějším 

předsedou. Konec své práce pro svazek s koncem volebního období avizuje i účetní svazku. 

  



8. Závěr a usnesení.  Předseda svazku p. Daněk poděkoval přítomným za účast a vyzval k přečtení 

a schválení usnesení.  

 

          Hlasování: 

          pro/proti/zdržel 8/0/0 

Zapsala. Z. D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 82 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka 

ze dne 10. 9. 2020 v zasedací místnosti radnice v Solnici  
 

Výbor bere na vědomí bez připomínek: 

1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání 

2. Informace o probíhající pasportizaci hydrantů 

3. Informace o stavu prací na akci „Šachta Solnice“ 

4. Informaci o odchodu Rychnova nad Kněžnou od společného provozovatele a o budoucí 

spolupráci odděleně provozovaných vodovodů 

 

 

 

Zapsala: Z. D. 


