
Zápis č. 54. z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze 

dne 1. 10. 2013 konaného v malém sále společenského domu v Solnici. 
 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu.  

 

1. Samotnému zasedání předcházela prohlídka vodojemu v Solnici, čerpací stanice Císařská 

studánka v Ještěticích a čerpací stanice v Kvasinách s odborným výkladem předsedy svazku a 

pracovníka firmy AQUASERVIS pana Luňáka. Po tomto výjezdu začalo samotné zasedání. 

Předseda svazku p. Daněk přivítal všechny přítomné a konstatoval, že v počtu 9 přítomných je 

schůze usnášení schopná. Přítomní byli seznámeni s programem jednání dle pozvánky. 

Zapisovatelkou byla určena účetní svazku pí. Kovářová, ověřovateli zápisu byli navrženi a 

schváleni p. Ing. Ivan Ešpandr a p. Zdeněk Arnošt. 

Hlasování: 

pro/proti/zdržel 9/0/0 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Předseda svazku konstatoval splnění všech bodů 

minulého usnesení s tím, že některé body jsou ještě předmětem dnešního jednání v bodech opravy 

a investice a Císařská studánka – optimalizace jímacího území.   

 

 

3. Výběrové řízení na „Výměnu vodovodního potrubí v Ličně“. Předseda svazku informoval 

přítomné o výběrovém řízení na tuto akci, které se zúčastnily tři firmy ze čtyř oslovených. 

Hodnotící komise vybrala firmu AQUASERVIS a.s. s nabídkou 1 220 801,- Kč a doporučuje 

výboru tento její výběr schválit. V případě schválení by měla výměna být hotova do konce října 

letošního roku.                                                   

Hlasování: 

pro/proti/zdržel 9/0/0 

 

4. Císařská studánka – optimalizace jímacího území. Předseda svazku informoval výbor o 

průběhu prací. Přednesl výboru potřebu navýšení původní ceny díla, které je důsledkem našeho 

požadavku na zachování stávajícího průměru zárubnice oproti rozpočtovanému menšímu 

průměru. Na navýšení ceny se též podílejí nově objevené rozsáhlé kaverny v tělese vrtu, které jsou 

třeba nově zacelit. Dne 4. 10. 2013 proběhne další schůzka, kde se bude jednat o dalším postupu 

prací. Do poloviny října bude vrt J-2 vybaven novými zárubnicemi, zaceleny kaverny a zapuštěno 

čerpadlo do hloubky cca 60 m s nově nakoupeným nerezovým výtlačným potrubím. Druhý vrt V-

4 je mechanicky a chemicky vyčištěn a připraven k zapuštění čerpadla do cca 30 m. zde výtlačné 

potrubí zůstane zatím stávající. Po instalaci začne čerpání z obou vrtů a po dobu půl roku se budou 

provádět měření parametrů a množství vody v jednotlivých vrtech. Po tuto dobu bude hlavní zdroj 

Císařská studánka odstaven. Po rozpravě dal předseda o navýšení ceny díla hlasovat. 

 

Hlasování: 

pro/proti/zdržel 9/0/0 

 

5. Ostatní opravy a investice. Jímka v Kvasinách se začne realizovat do poloviny října. Čerpací 

stanice na Dubině v Domašíně, po stavbě se slehla zemina a je potřeba ji doplnit. O této reklamaci 

dodavatel ví, ale zatím se ke stavbě přes přilehlé pole žádná technika nedostane. V Kvasinách 

soukromý investor p. Háněl zasíťovává pozemky, které bude následně prodávat jako stavební. Po 

zasíťování území budou vodovodní a kanalizační řady předmětem daru VsCs, respektive obci 

Kvasiny, které ji zařadí do majetku a budou je nadále spravovat a provozovat. Stejný postup je na 

dalších několika místech např. v Litohradech p. Adámek, který ze stávající přípojky napojil další 

nemovitost, čímž se podle zákona po toto větvení stala vodovodní přípojka nově vodovodním 



řadem, který byl předmětem daru VsCs. Tento investiční majetek je oceněn dle vyhlášky na  6 

425,- Kč. Předseda vyzval přítomné k hlasování o přijetí daru. 

 

Hlasování: 

pro/proti/zdržel 9/0/0 

 

Dále probíhá oprava střechy na čerpací stanici v Ličně za cenu 39 tisíc Kč. Na této čerpací stanici 

se bude pokračovat opravou fasády a dále celkovou rekonstrukcí vybavení čerpací stanice.  

        

 

6. Úprava rozpočtu na rok 2013 č. 4.  Předseda svazku předložil výboru úpravu rozpočtu č. 4 a 

osvětlil změny rozpočtu. Návrh byl vzat na vědomí. 

        Hlasování:  

 pro/proti/zdržel 9/0/0 

 

7. Úprava rozpočtu na rok 2013 č. 5.  Předseda svazku předložil výboru úpravu rozpočtu č. 5 a 

osvětlil změny rozpočtu.  Tato změna byla během dnešního jednání doplněna o úpravu na položce 

5167 plus 1000,- Kč a položce 5362 mínus 1000,- Kč. Návrh úpravy rozpočtu s korekcí na 

zasedání dal předseda odhlasovat. (Při projednávání tohoto bodu se dostavil p. Hlava). 

        Hlasování:  

 pro/proti/zdržel 10/0/0 

 

8. Různé. Vzhledem ke stále se navyšující časové náročnosti úvazku předsedy projednal a schválil 

výbor navýšení odměny pro předsedu svazku na 15 000,- Kč s platností od zářiové výplaty 2013. 

Výbor o této změně hlasoval. 

 

Hlasování: 

pro/proti/zdržel 9/0/1   

 

Dále předseda svazku informoval starosty o stavu jednotlivých drobných oprav a dalších 

připravovaných. Šachta v Kvasinách u Prokopa je hotová, takže se na kanalizaci mohou napojit 

další přilehlé nemovitosti. Zokruhování vodovodního řadu v Bílém Újezdě je dokončeno, obec 

poskytne Svazku polovinu ceny díla, tedy 42 491,50 Kč. Na realizaci Optimalizace jímacího 

území bylo zatím zaplaceno 231 800,- Kč.   

 

9. Diskuse. Starosta obce Lično poděkoval za realizaci oprav na území obce.  

Starostové, kteří se zúčastnili prohlídky vodojemu a čerpacích stanic konstatovali, že jsou velmi 

spokojeni s údržbou a správou těchto zařízení.                

 

10.  Závěr a usnesení. Předseda svazku p. Daněk poděkoval přítomným za účast a na konec vyzval 

k přečtení a schválení usnesení.  

 

 

Zapsala. Zuzana Kovářová 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ 

č. 54. z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 1. 

10. 2013 konaného v malém sále Společenského domu v Solnici. 

 
Výbor bere na vědomí bez připomínek: 

1. kontrolu usnesení z minulého zasedání 

2. úpravu rozpočtu č. 4. na základě rozpočtového opatření předsedy svazku 

3. informaci o probíhajících pracích na vrtech CS 

4. informace o běžných opravách v roce 2013  

 

Výbor schvaluje: 

1. Navýšení ceny za Optimalizaci jímacího území v lokalitě Císařská studánka 

2. Zvýšení odměny předsedy svazku na 15 tis. Kč hrubého s platnosti od září 2013 

3. Úpravu rozpočtu č. 5 s úpravou navrženou při dnešním jednání 

4. Přijetí daru vodovodního řadu v Litohradech v ceně 6 425,- Kč  

   

Zapsala: Kovářová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    Úpravy rozpočtu č. 4/2013  a 5/2013 schválené na zasedání dne 1. 10. 2013 
  Příjmy: 

     popis položka 2013 úprava č. 4 úprava č. 5   

neiv. transfery od obcí 4121                             - Kč                              - Kč                              - Kč    

inv. transfery od obcí  4221                             - Kč                              - Kč                              - Kč    

nájemné  2132             5 350 000 Kč              5 350 000 Kč              5 350 000 Kč    

úroky 2141                  25 000 Kč                   25 000 Kč                   11 000 Kč    

dividenda 2142                275 000 Kč                 275 000 Kč                 275 000 Kč    

celkem:               5 650 000 Kč              5 650 000 Kč              5 636 000 Kč    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  



 
 

Výdaje: 
 

  
  

  

popis položka         

ost. os. výdaje 5021                211 000 Kč                 211 000 Kč                 217 000 Kč    

sociální 5031                  31 000 Kč                   31 000 Kč                   32 000 Kč    

zdravotní 5032                  11 000 Kč                   11 000 Kč                   12 000 Kč    

DHDM 5137                  78 000 Kč                   78 000 Kč                   78 000 Kč    

nákup materiálu 5139                    5 000 Kč                     5 000 Kč                     2 000 Kč    

služby pošt 5161                    2 000 Kč                     2 000 Kč                     2 000 Kč    

popl. banky 5163                    3 000 Kč                     3 000 Kč                     4 000 Kč    

nájemné 5164                  20 000 Kč                   20 000 Kč                   20 000 Kč    

konzult. a právní služby 5166                230 000 Kč                 230 000 Kč                 230 000 Kč    

školení 5167                    3 000 Kč                     3 000 Kč                     4 000 Kč    

ostatní služby 5169                  30 000 Kč                   30 000 Kč                   30 000 Kč    

opravy vl. 5171             2 000 000 Kč              2 000 000 Kč              2 500 000 Kč    

cestovné 5173                  15 000 Kč                   15 000 Kč                   20 000 Kč    

pohoštění 5175                    6 000 Kč                     6 000 Kč                     6 000 Kč    

daně a poplatky 5362                    1 000 Kč                     1 000 Kč                     1 000 Kč    

budovy stavby  6121                             - Kč                   85 000 Kč                   85 000 Kč    

stroje a zařízení 6122                             - Kč                              - Kč                              - Kč    

inv. transf. obcím 6341                800 000 Kč                 800 000 Kč                 800 000 Kč    

rezervy 5901             1 400 000 Kč              1 315 000 Kč                 570 000 Kč    

DPH 5362                804 000 Kč                 804 000 Kč              1 023 000 Kč    

celkem:               5 650 000 Kč              5 650 000 Kč              5 636 000 Kč    

 


