
Zápis č. 83 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze 

dne 10. 12. 2020 v zasedací místnosti radnice v Solnici. 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu.  

 

 

1. Zahájení. Předseda svazku p. Daněk přivítal členy výboru a hosta, ředitelku Aquaservisu a.s. ing. 

Doležalovou. Ta přivítala možnost vystoupit ještě před zahájením jednání VsCs a popřála členům 

výboru krásné Vánoce a pevné zdraví v nadcházejícím roce a jako poděkování za spolupráci 

předala drobné dárky.  Dále zodpověděla dotaz na další hospodaření firmy po odchodu města 

Rychnova z provozování. Přiznala, že ztráta je vyčíslena na cca 3,5 mil. Kč. Zároveň 

informovala, že spolupráce s novou firmou města Rychnova VaK RK bude i nadále pokračovat 

formou poskytování různých služeb. Ztrátu pokryje šetřením v oblasti vnitřní správy a zohlední ji 

i rakouský vlastník. Předseda poděkoval za vystoupení. Dále pokračovalo zasedání v obvyklém 

režimu. Předseda konstatoval, že v počtu 12 přítomných členů výboru je schůze usnášení 

schopná. Přítomní byli seznámeni s programem jednání dle pozvánky. Zapisovatelkou byla 

určena účetní svazku, ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni pí. Zdenka Jedlinská a p. 

Zdeněk Arnošt. 

Hlasování: 

pro/proti/zdržel  12/0/0 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Předseda svazku konstatoval, že všechny body jsou 

splněny. K některým se ještě v dnešním zasedání vrátí.  

 

3. Úprava rozpočtu č. 1/2020 vydaná předsedou svazku. Předseda svazku vysvětlil jednotlivé 

převody v rámci rozpočtu, vyplývající z potřeby dofinancovat náklady na platbu DPH. 

 

4. Rozpočet na rok 2021. Předseda předložil rozpočet na rok 2021 a vysvětlil jednotlivé položky. 

Po rozpravě výbor Vodovodního svazu Císařská studánka schvaluje předložený návrh rozpočtu, 

kde příjmy činí 9.461 tisíc Kč a výdaje 9.461 tisíc Kč. Rozpočet je vyrovnaný. Závazným 

ukazatelem rozpočtu jsou položky.  

Hlasování: 

pro/proti/zdržel 12/0/0 

 

 

5. Stav oprav a investic za rok 2020. Po určitých peripetiích v podobě počasí, korona viru a 

dalších omezujících faktorů je konečně hotova investiční akce „Šachta Solnice“. Dále byly 

ukončeny naplánované opravy v areálu ČS Císařská studánka, jak se členové výboru mohli 

osobně přesvědčit před minulým zasedáním. Zbývá revitalizovat vrt J1, který se zatím nepodílí na 

provozu CS. Odborná firma posoudila jeho stav a doporučila nezbytné úpravy. V konečné fázi 

bude vrt upraven do podoby dvou stávajících vrtů a následně zapojen do provozování.  

 

Hlasování: 

pro/proti/zdržel 12/0/0 

 

6. Opravy a investice na rok 2021. Již z předloženého rozpočtu vyplývá, že na rok 2021 plánujeme 

provést několik nezbytných oprav. Dlouhodobě sdílíme s provozovatelem tabulku se seznamem 

plánovaných oprav a investic. Zde jsou zařazovány opravy doporučované provozovatelem, 

svazkem i obcemi. Vybírány jsou podle důležitosti, připravenosti, finanční náročnosti a potřeb 

obcí. Akutní je oprava kanalizace v ulici Kvasinská v Solnici. Předseda nabádá zástupce obcí, aby 

doplňovali informace do tabulky i záměry investiční povahy obcí. 

 

 



7. Různé. Inventarizace: předseda jmenoval inventarizační komisi ve složení p. Kapčuk, p. Beneš a 

p. Zounar. Dále stanovil termín provedení inventarizace majetku za rok 2020 do konce měsíce 

února 2021.  

 

8. Diskuse. Předseda upozornil výbor na problémy s vybíráním stočného. V obcích, kde spravujeme 

kanalizace, probíhá kontrola způsobu odkanalizování jednotlivých nemovitostí ve spolupráci 

s pracovníky firmy Aquaservis a.s.  

Dále předseda doporučuje výboru hledat možnosti investovat volné finanční prostředky např. do 

státních dluhopisů, budou-li vydány. Výbor doporučuje ve spolupráci se starostou města Solnice 

kontaktovat finanční ústav a informovat se o možnostech bezpečného investování.  

Dále předseda informoval přítomné o probíhajícím jednání s novou firmou města Rychnov nad 

Kněžnou, VaK RK s.r.o., která bude provozovat jejich vodovody a kanalizace. Katastry Rychnov, 

Lipovka a Litohrady zásobuje pitnou vodou VsCs. Zde se nachází některé části vodovodů, které 

vlastní Rychnov a které je nutné dořešit. Předseda předložil varianty možného řešení.   

Starostka obce Černíkovice upozornila výbor, že v katastru obce hodlá firma ZEAS Trnov 

budovat sladovnu a budou tudíž potřebovat větší odběr vody. Dle informací si chtějí pořídit vrty. 

 

9. Závěr a usnesení.  Závěrem předseda svazku p. Daněk poděkoval přítomným za účast a vyzval 

k přečtení a schválení usnesení. Zároveň popřál všem přítomným krásné svátky a hodně zdraví do 

nového roku.  

 

 Zapsala. Zuzana Daňková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 83 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka 

ze dne 10. 12. 2020 v zasedací místnosti radnice v Solnici. 
 

 
Výbor bere na vědomí bez připomínek: 

1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání 

2. Úpravu rozpočtu č. 1/2020 vydanou předsedou svazku 

3. Informaci o stavu oprav a investic v roce 2020 

4. Jmenování inventurní komise 

5. Informaci o plánu oprav na rok 2021 

 

 

Výbor schvaluje: 

1. Předložený rozpočet na rok 2021, kde příjmy činí 9.461 tis. Kč a výdaje činí 9.461 tis. Kč. 

Rozpočet je vyrovnaný. Závazným ukazatelem rozpočtu jsou položky. 

   

 

 

Výbor pověřuje: 

1.  Předsedu a starostu města Solnice jednáním s peněžním ústavem o možnostech zhodnocení 

volných finančních prostředků. 

  

  

   

Zapsala: Zuzana Daňková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


