
Zápis č. 62. z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze 
dne 7. 10. 2015 konaného ve společenském domě v Solnici.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu. 

1. Zahájení. Předseda svazku p. Daněk přivítal všechny přítomné a konstatoval, že v počtu 10
přítomných je schůze usnášení schopná. Zároveň přivítal i hosty dnešního zasedání, starostku 
obce Černíkovice a starostu města Rychnov nad Kněžnou ing. Jana Skořepu. Přítomní byli 
seznámeni s programem jednání dle pozvánky s tím, že do programu zasedání bude doplněn bod 
– rozpočtové opatření předsedy svazku č. 2. Zapisovatelkou byla určena účetní svazku pí. 
Kovářová, ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni p. Rudolf Beneš a František Hovorka.

Hlasování:
pro/proti/zdržel 10/0/0

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Předseda svazku konstatoval, že body usnesení 
z minulého zasedání jsou splněny. Přípravy na oslavy 70. let Císařské studánky probíhají.
Přípravné práce na úpravě jímacího území Císařské studánky pokračují.

Hlasování:
pro/proti/zdržel 10/0/0

3. Úprava vztahů mezi VsCs a městem Rychnov nad Kněžnou při provozování provozně 
souvisejících vodovodů, zásah do majetku VsCs a vize budoucího provozování vodárenství.
Na jednání výboru byl pozván starosta města Rychnov nad Kněžnou ing. Jan Skořepa, který 
předložil návrh „Dohody o provozování provozně souvisejících vodovodů mezi VsCs a městem 
Rychnov n. Kn.“. Předseda svazku předložil vlastní návrh „Dohody“, kterou projednalo 
předsednictvo svazku dne 5. 10. 2015 a doporučilo ji ke schválení výboru s tím, že lepší a 
srozumitelnější formou vystihuje současný stav provozování vodovodů.
V další části jednání předseda seznámil přítomné s nedovoleným zásahem ze strany města 
Rychnova n. Kn. do infrastrukturního majetku VsCs v lokalitě Lipovka. Po zjištění této 
skutečnosti proběhla jednání předsedy svazku p. Daňka se starostou města Rychnov n. Kn.
Vzniklou situaci je nutné řešit na jednáních spolu se zástupci firmy Aqua servis a.s., jejíž 
pracovníci ke vzniklé situaci přispěli, neboť neupozornili zástupce města, že zasahují do majetku 
Vodovodního svazu Císařská studánka.
V poslední části starosta Rychnova n. Kn. seznámil přítomné s vlastním ekonomickým pohledem 
na hospodaření provozovatele Aqua servisu a.s. a nastínil možné alternativy provozování 
vodárenství do budoucna. Starosta města Rychnov n. Kn. poděkoval za pozvání a odešel 
z jednání.
Výbor Vodovodního svazu Císařská studánka neschválil ani jednu s předložených „Dohod“ a 
pověřil komisi ve složení Daněk, Kapčuk a Vilímek k jednání s městem Rychnov nad Kněžnou a 
firmou Aqua servis a.s. ve věci „Dohody o provozování provozně souvisejících vodovodů“ a dále 
o neoprávněném zásahu do majetku VsCs. Výbor pověřil předsedu svazku k zaslání 
doporučených dopisů městu Rychnov nad Kněžnou a firmě Aqua servis a.s., kterými bude 
informovat strany o neoprávněném zásahu do majetku Vodovodního svazu Císařská studánka 
v lokalitě Lipovka.  Dále pověřuje výbor předsedu svazku k jednáním v souvislostech s řešením 
nastalé situace.

Hlasování:
Pro/proti/zdržel 10/0/0

4. Stav projektové přípravy a majetkoprávní jednání v souvislosti s opravami a investicemi 
v jímacím území Císařská studánka. Firma IKKO Hradec Králové, s.r.o., která prováděla 



prvotní průzkumy a odhady realizuje projekt za nabídkovou cenu 192 230,- Kč s DPH. 
Majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených pozemků v přístupové části k vrtu V4 jsou již 
vyřešeny v podobě připravené pro stavební úřad. Firma OHGS s.r.o., která provádí optimalizaci 
prameniště Císařská studánka, předložila alternativní nabídky na převystrojení vrtu V4 a to v
provedení pažnice PVC s cenou 280 800,- Kč bez DPH nebo v provedení pažnice NEREZ 
s cenou 393 344,- Kč bez DPH. Předseda vysvětlil rozdíly cen a doporučil dražší alternativu
v provedení NEREZ, neboť ta umožní výstroj vrtu v provedení DN 200 a zavedení ponorného 
čerpadla 20 l/s zatím co lacinější PVC umožní jen výstroj vrtu v provedení DN 180 a ponorné 
čerpadlo 5 – 10 l/s. Dále připomněl, že tento přetlakový vrt má nejkvalitnější pitnou vodu. Řešení 
NEREZ doporučuje i provozovatel. Předseda požádal přítomné o schválení alternativy 
s nerezovým provedením.

Hlasování:
Pro/proti/zdržel 10/0/0

5. Opravy infrastrukturního majetku v letošním roce. V letošním roce se ještě dokončí oprava 
čerpací stanice Lično. Bude zbývat v této lokalitě jen oprava prameniště. V Kvasinách se bude 
ještě letos opravovat 25 kanalizačních poklopů v komunikaci směrem ke Skuhrovu n. B. firmou 
Aqua servis, a.s. za cenu 297 275,- Kč bez DPH.

Hlasování:
pro/proti/zdržel 10/0/0

6. Plán oprav v roce 2016. Předseda svazku nastínil plánované opravy. Bude probíhat výměna 
potrubí k vrtům v ceně cca 700 tis. Kč. Plánuje se výměna zúženého potrubí v lokalitě náměstí 
Solnice, kompletní výměna potrubí ve dvoře v Kvasinách, instalace oximetrů apod.

Hlasování:
pro/proti/zdržel 10/0/0

7. Různé. Předseda předložil přítomným na vědomí úpravu rozpočtu č. 2, kde je na úkor rezervy 
posílena položka materiál a daně a poplatky. Starosta Solnice informuje výbor o přípravě 
stavebních parcel v lokalitě nad Varšavou, kde mají vzniknout řadové domky, zvažuje požádat o 
příspěvek z motivačního fondu. 

Hlasování:
pro/proti/zdržel 10/0/0

8. Diskuse. Předseda svazku informoval výbor o žádosti města Solnice o možnost provozovat 
neužívaný vrt v Solnici u plovárny pro napouštění plovárny, případně zavlažování trávníku na 
fotbalovém hřišti. Předseda zjišťoval zákonné podmínky takového provozu a odběru. Dle zákona 
je odběr podzemních vod do 6 tisíc m3 bez poplatku. Větší množství je již zpoplatněno 3 Kč/m3.

Hlasování:
pro/proti/zdržel 10/0/0

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

Hlasování:
pro/proti/zdržel 10/0/0

Zapsala. Zuzana Kovářová



USNESENÍ č. 62. z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská 
studánka ze dne 7. 10. 2015 konaného ve společenském domě v Solnici.

Výbor bere na vědomí bez připomínek:
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání
2. Rozpočtové opatření předsedy svazku č. 2
3. Zprávu o pokračujících pracích v jímacím území
4. Informace o běžných opravách do konce roku 2015
5. Informace o plánovaných opravách v roce 2016

Výbor neschvaluje:
1. Ani jednu z předložených Dohod o provozování provozně souvisejících vodovodů mezi 

městem Vodovodním svazem Císařská studánka a Rychnov nad Kněžnou.

Výbor schvaluje:
1. Rekonstrukci vrtu V4 v lokalitě Císařská studánka v nerezovém provedení s nabídkovou cenou 

393 344,- Kč bez DPH.
2. Záměr pronajmout městu Solnici neužívaný vrt Plovárna.

Výbor pověřuje:

1. Pověřuje komisi ve složení Miroslav Daněk, Vítězslav Kapčuk a Bc. Tomáš Vilímek jednáním 
s firmou Aqua servis a.s. a městem Rychnov nad Kněžnou ve věci „Dohody o provozování 
provozně souvisejících vodovodů“ a dále o neoprávněném zásahu do majetku VsCs. 

2. Předsedu svazku formou doporučených dopisů informovat město Rychnov nad Kněžnou a 
firmu Aqua servis a.s. o neoprávněném zásahu do majetku Vodovodního svazu Císařská 
studánka v lokalitě Lipovka.

3. Pověřuje předsedu svazku jednáním v souvislostech s řešením výše uvedené nastalé situace.

Zapsala: Kovářová 




