
Zápis č. 84 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze 

dne 15. 4. 2021 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. Zapisovatelkou byla určena účetní svazku, ověřovateli zápisu byli navrženi 

a schváleni p. Zdeněk Arnošt a p. Jaroslav Hovorka. 

Hlasování: 

pro/proti/zdržel  11/0/0 

 

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

splněny. Pouze jednání ohledně zhodnocení finančních prostředků na běžném účtu se vzhledem 

k situaci s coronavirem odkládá na další období. 

 

3. Informace o dokončených investicích, technickém zhodnocení a opravách v roce 2020. 
Předseda svazku informoval výbor, že obě akce loňského roku byly dokončeny. V  hlavní čerpací 

stanici Císařská studánka proběhla celková rekonstrukce elektroinstalace, opravy vnitřních 

prostor budovy, rekonstrukce chlorovny a výměna oken a mříží.  

V lokalitě u hřbitova byla vybudována vodovodní šachta pro regulaci a měření vody směrem na 

Rychnov nad Kněžnou.  

V Kvasinách byl osazen centrální hydrant pro potřeby napájení hasící techniky a byl stanoven 

tříletý harmonogram likvidací, oprav a výměn hydrantů.  

 

4. Opravy a investice v roce 2021. V letošním roce bude ještě pokračovat poslední etapa 

rekonstrukce a opravy hlavní čerpací stanice Císařská studánka. Jedná se o výměnu stávajícího 

potrubí v armaturní komoře za nerezové včetně prvků měření a regulace. Tato akce podléhá 

výběrovému řízení. Tím by měly být zásadní opravy a investice v hlavní čerpací stanici ukončeny 

a lze předpokládat, že čerpací stanice bude připravena na bezproblémový, dlouhodobý chod bez 

nutnosti dalších investic. 

Poslední akcí v prameništi Císařská studánka je revitalizace vrtu J-1 (před budovou ČS) 

projektovaná firmou FINGEO s.r.o. Po revitalizaci vrtu bude odstraněna stávající šachta a vrt 

upraven ve stejném provedení jako ostatní dva vrty v areálu.  

Dalšími plánovanou opravou je zokruhování vodovodu v ulici Poříčí v Solnici, kde využijeme 

výkopu k přiložení výtlačné kanalizace pro 2 RD.  

Odstoupili jsme naopak od záměru zokruhovat vodovod u Družstevních domů, neboť jsou zde 

nové komunikace, které bychom poškodily, a jejich oprava by nadbytečně zvýšila cenu opravy. 

Další, asi nejnákladnější prací je oprava kanalizace v ulici Kvasinská. Podle výsledků 

kamerových zkoušek je v havarijním stavu. Plánuje se opravu provést ve dvou etapách. První, 

podmiňující etapou bude oprava formou výkopu v místech styku Kvasinská – Vašátkova,  

Kvasinská – Podskalská a šachty v ulici Kvasinská. Tato část bude muset být provedena 

pravděpodobně při uzávěře Kvasinské ulice v době celozávodní dovolené Škoda Auto a.s. Další 

etapa bude bez výkopová, prováděna formou zavlečení rukávce.  

V diskuzi bylo doporučeno soutěžit Kvasinskou ulici jako celek s tím, že akci je možno rozložit 

do dvou let (F. Hovorka).  Místopředseda p. Arnošt nastolil otázku, zda je správné hradit opravy 

kanalizace z vodného. Předseda vysvětlil, že veškeré prostředky na opravy jdoucí z příjmů svazku 

nejsou rozlišovány na příjmy z vodného a příjmy ze stočného, ale příjmy jako celek. Kanalizace, 

které byly předány tehdejším vlastníkem v rámci privatizace, jsou vlastnictvím svazku, nikoliv 

vlastnictvím města Solnice.   

 



5. Roční zpráva o provozování vodohospodářského majetku. Předseda přečetl výboru výroční 

správu firmy AQUASERVIS a.s. o provozování vodohospodářského majetku. Tuto zprávu poté 

přeložil členům výboru.  

 

6. Ostatní. Předseda informoval přítomné o jednání se starostou města Rychnov nad Kněžnou 

ohledně provozovaných lokalit v Lipovce a Litohradech. Město Rychnov nad Kněžnou předá 

v roce 2022 tyto enklávy oficiálně do správy VsCs.  

Předseda dále informoval výbor o žádosti Ško-energo o stanovisko k prohlubování vrtů na území 

Škoda Auto. Obec Kvasiny a město Solnice požádalo o zaslání podkladů, neboť tuto skutečnost 

jim nikdo nesdělil.  

 

7. Různé a diskuse. Předseda informoval o probíhající kontrole kanalizačních přípojek v Kvasinách 

a v Solnici. Z kontroly by měly vyplynout případy, kde je podezření, že jsou nemovitosti 

připojeny na kanalizaci, ale stočné neplatí. Výsledky šetření budou předány firmě AQUA 

SERVIS a.s. k řešení. 

  

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

k přečtení a schválení usnesení jako celku.  

 

 

Zapsala. Zuzana Daňková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ č. 84 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka 

ze dne 15. 4. 2021 v zasedací místnosti obce Bílý Újezd. 

 
Výbor bere na vědomí: 

 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

2. Informaci o uskutečněných opravách a investicích roku 2020 

3. Informaci o přípravách akcí oprav a investic v roce 2021 

4. Roční zprávu o provozování vodohospodářského majetku firmou AQUA SERVIS a.s. 

5. Informaci o připravované dohodě s městem Rychnov nad Kněžnou o správě infrastrukturního 

majetku v lokalitách Lipovka a Litohrady 

6. Kontrolu kanalizačních přípojek v Solnici a Kvasinách 

 

Výbor pověřuje: 

 

1. Předsedu vypsáním výběrového řízení na revitalizaci vrtu J-1 v prameništi Císařská studánka  

2. Předsedu vypsáním výběrového řízení na celou opravu kanalizace v ulici Kvasinská v Solnici 

s tím, že akce bude dělena na etapy v období let 2021 a 2022 

 

 

   

Zapsala: Zuzana Daňková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


