
Zápis č. 85 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze 

dne 24. 6. 2021 ve Společenském domě v Solnici 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu.  

 

1. Zahájení.  
Předseda svazku p. Daněk přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že v počtu 13 

přítomných je schůze usnášení schopná. Dále přivítal hosta na dnešním zasedání starostku obce 

Kvasiny Ing. Alici Novákovou. 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. Václav Petr. 

 

          Hlasování: 

          pro/proti/zdržel 13/0/0 

 

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

kontrolovaného usnesení byly přijaty bez připomínek.  

 

 

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VsCs za rok 2020 a závěrečný účet VsCs za 

rok 2020 

  

4. Účetní závěrka VsCs k 31. 12. 2020 za účetní období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020  
Členům výboru VsCs byly předloženy následující dokumenty k posouzení: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2020 ze dne 13. 5. 2021 

Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku hospodaření DSO za rok 2020 

Inventarizační zpráva č. 18 ze dne 5. 2. 2021 za rok 2020 

Inventurní soupis účtů a majetku za rok 2020  

Výbor vodovodního svazu Císařská studánka, ve složení dle prezenční listiny, po přezkoumání 

předložených dokumentů, schvaluje Závěrečný účet za rok 2020 s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 

          Hlasování: 

          pro/proti/zdržel 13/0/0 

 

5. Výběrové řízení na dodavatele akce „Převystrojení armaturní komory“. Předseda seznámil 

přítomné o ukončeném výběrovém řízení. Osloveni byli 3 dodavatelé, firmy Vakstav spol. s.r.o., 

AquaServis a.s. a Matex s.r.o. Firma Matex s.r.o. se omluvila z důvodů nadbytků zakázek. 

K vyhodnocení předseda jmenoval výběrovou komisi ve složení Zdeněk Arnošt, Rudolf Beneš a 

František Hovorka. Předseda komise Zdeněk Arnošt informoval přítomné se závěry výběrové 

komise, která ze dvou došlých nabídek vybrala firmu Vakstav spol. s.r.o. Jablonné n. Orlicí 

s cenou 721.677,- Kč.  Předseda komise doporučil přítomným schválit vybraného dodavatele.   

 

Hlasování: 

pro/proti/zdržel 13/0/0   

 

 

 

6. Výběrové řízení na dodavatele akce „Oprava kanalizace Kvasinská“. Předseda informoval 

přítomné o probíhajících přípravách k opravě. Konstatoval, že vzhledem k tomu, že se jedná o 

jednu z hlavních ulic města, která se bude muset kompletně uzavřít, protože opravy v části ulice 

musí být provedeny povrchovým výkopem, je náročnější stanovit podmínky pro vypsání 



výběrového řízení. Komplikací je i pomalejší jednání s vlastníky přilehlých nemovitostí o jejích 

požadavcích na výměny přípojek. Výměnu přípojek hradí vlastníci nemovitostí a opravy povrchů 

solnická radnice.   

 

 

7. Revitalizace vrtu J-1 a navazující práce v prameništi Císařská studánka. Vrt J1, který se 

nachází před budovou ČS je poslední z vrtů určený k revitalizaci. Předseda informoval výbor, že 

na základě loňské revize bylo rozhodnuto vrt prohloubit přes cementovou zábranu provedenou 

někdy v minulosti a opět propojit zvodně A a B. Dále se předpokládá výměna stávajících 

zárubnic za nové s nivelitou zhlaví nad okolní terén. Tyto práce provede firma FINGEO s.r.o. 

Výměna armatur, likvidaci stávající šachty a zastřešení  zajistí firma AquaServis a.s. 

 

Hlasování: 

pro/proti/zdržel 13/0/0   

 

8. Ostatní připravované opravy a investice svazku obcí. Předseda informoval o chystané akci 

propojení dvou částí vodovodu v ulici Poříčí v Solnici kvůli vyrovnání tlakových poměrů. Cena 

je stanovena na 270 000,- Kč.  

Dále starosta obce Synkov-Slemeno předložil žádost o motivační příspěvek na prodloužení 

vodovodního řadu ve Slemeně. Jedná se o společně financovanou investici občany, obcí a 

svazkem. Předseda doporučuje příspěvek garantovat, ale jeho výši stanovit až po dokončení díla 

a vyčíslení skutečných nákladů. Příspěvek z motivačního fondu nepřevýší 50 % z realizační 

ceny.  

Starosta města Solnice informoval o přípravě vybudování tlakového pásma u vodojemu v Solnici 

pro potřeby budovaných nových stavebních parcel v Solnici nad benzínkou, vše v realizaci roku 

2022. Obec Lično připravuje na rok 2022 prodloužení vodovodního řadu a bude žádat o 

příspěvek. Obec Černíkovice plánuje také prodlužování vodovodního řadu v následujících 

letech. 

 

Hlasování: 

pro/proti/zdržel 12/0/1   

 

9. Různé. Předseda informoval přítomné o stavu dusičnanů v pitné vodě. Po dlouhotrvajících 

deštích stouply nečekaně hodnoty dusičnanů ve vodě čerpané z hlavní studny na 51 mg (norma 

je pod 50 mg). Z důvodu této možnosti bylo připraveno technologické opatření, kdy bude míšena 

voda ze studny a z vrtů kde je méně dusičnanů. V případě, že by se stav nezlepšil, musela by se 

postavit úpravna vody.  

 

  

10. Diskuse. Vzhledem k vypsání výběrového řízení na akci „Oprava kanalizace Kvasinská“ a 

jejímu vyhodnocení předseda informoval o potřebě mimořádné schůze v průběhu měsíce srpna, 

aby mohlo dojít ke schválení vybraného dodavatele a  akce se mohla co nejdříve realizovat. 

  

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

a schválení usnesení.  

 

          Hlasování: 

          pro/proti/zdržel 13/0/0 

Zapsala. Z. D. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 85 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka 

ze dne 24. 6. 2021 ve Společenském domě v Solnici  
 

Výbor bere na vědomí bez připomínek: 

1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání 

2. Zprávu o přípravě výběrového řízení akce „Oprava kanalizace Kvasinská“ 

3. Realizaci revitalizace vrtu J-1 

4. Informaci předsedy o plánovaném mimořádném zasedání spojenému s ukončením výběrového 

řízení na akci „Oprava kanalizace Kvasinská“ 

Výbor schvaluje: 

1. Závěrečný účet za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad   

2. Po přezkoumání předložených dokladů účetní závěrku za rok 2020 bez připomínek. 

3. Dodavatele pro akci „Převystrojení armaturní komory“, a to firmu VAKSTAV spol. s.r.o. 

Jablonné nad Orlicí  za cenu 721.677,- Kč 

4. Žádost obce Synkov-Slemeno o příspěvek 50% z realizační ceny akce „Prodloužení 

vodovodního řadu v obci Slemeno“ 

Výbor pověřuje:  

1. Předsedu podpisem smlouvy s firmou VAKSTAV spol. s.r.o. Jablonné n. Orlicí na akci 

„Převystrojení armaturní komory“ 

Zapsala: Z. D. 


