Zápis č. 89 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze
dne 29. 3. 2022 v zasedací místnosti radnice v Solnici
Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu.
1. Zahájení.
Před zahájením zasedání se někteří členové výboru byli podívat v areálu ČS Císařská, kde shlédli
dokončené práce na vrtu J1 a v armaturní komoře ČS.
Předseda svazku p. Daněk přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že v počtu 10
přítomných je schůze usnášení schopná. Přítomní byli seznámeni s programem jednání dle
pozvánky. Zapisovatelkou byla určena účetní svazku, ověřovateli zápisu byli navrženi a
schváleni p. Milan Bárta a p. Rudolf Zounar.
Hlasování:
pro/proti/zdržel 10/0/0
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Předseda svazku přečetl usnesení z minulého zasedání a konstatoval, že jednotlivé body
kontrolovaného usnesení byly přijaty bez připomínek.
Hlasování:
pro/proti/zdržel 10/0/0
3. Roční zpráva za rok 2021, vyhodnocení akcí. Předseda seznámil přítomné s Roční zprávou
firmy AQUASERVIS a.s. o správě infrastrukturního majetku za rok 2021 a zároveň vyhodnotil
jednotlivé akce minulého roku.
4. Opravy a investice na rok 2022. Předseda připomněl jednotlivé investice a opravy svazku.
Jedná se o akci „Oprava vodovodu Bílý Újezd“, která je soutěžená a schválená v loňském roce.
Dále se připravuje nákup nového čerpadla do vrtu J1 v areálu Císařská studánka, elektroinstalace
a zapojení vrtu do celkového provozu. Dále je v obci Synkov-Slemeno připravena k realizaci
akce Prodloužení vodovodního řadu. Zde se svazek bude podílet formou příspěvku
z motivačního fondu, který byl odsouhlasen v roce 2021 a jeho výše bude upřesněna dle
skutečných nákladů. Další připravované akce nastínili starostové jednotlivých obcí. Kvasiny
budou dostavovat kanalizaci v místech, které dosud nejsou napojeny na páteřní kanalizaci do
ČOV. Předpokládá se, že soukromý investor vybuduje ZTV pro 10 RD na Hamernici.
Výhledově se v Kvasinách bude připravovat zasíťování pozemků pro výstavbu nových řadových
domů na sídlišti Zámecká navazující na stávajících 10 RD. Solnice vybuduje ATS na solnickém
vodojemu a návazně vodovodní řad k nové zástavbě v lokalitě nad benzínkou. Dále se v Solnici
prodluží kanalizace Na Kopcích směrem k Šárce. V Ličně se vybuduje ZTV pro výstavbu
nových domů v lokalitě u benzínky.
5. Kvalita vody v Císařské studánce. Předseda k problematice kvality vody vzhledem k množství
dusičnanů nechal zpracovat Studii denitrifikace, která nastiňuje možné směry snižování podílu
dusičnanů v pitné vodě. Tento problém nás bude provázet dlouhodobě a je potřeba se na něj
soustředit a hledat příčiny tohoto stavu a dlouhodobě je monitorovat.
6. Kontrola stočného Solnice, Ještětice a Kvasiny. Jak už bylo na minulých zasedáních řečeno,
výběr stočného v jednotlivých obcích je monitorován a je připraven seznam nemovitostí, které
jsou napojeny na veřejnou kanalizaci, ale stočné neplatí. Majitelé těchto nemovitostí budou na
tento fakt upozorněni. Ostatní budou vyzváni k doložení, jakým způsobem mají zajištěn způsob
likvidace splašků. V Solnici a Ještěticích kontrola již probíhá bez velkých problémů. Kvasiny se
monitorují, ale spolupráce s obcí není dobrá. Chybí mapové podklady stávajících kanalizací a
zapojení obce do osvěty.

7. Různé. Předseda upozornil znovu na problém u předaného majetku v Kvasinách na sídlišti
Zámecká. Zde VsCs spravuje ATS, vodovody, kanalizace a přípojky, kde část pořizovacích
nákladů (státní dotace) vázne u Krajského úřadu Královehradeckého kraje. Ani přes letité
intervence VsCs nejeví obec Kvasiny a ani KÚ valný zájem tyto chyby napravit.
8. Diskuse. Starosta města Solnice informoval přítomné o plánované akci investice do stávající
čističky odpadních vod a recyklace odpadních vod pro závod ŠKODA AUTO, která se bude
financovat z prostředků státu na průmyslovou zónu.
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. Z. D.

Zápis č. 89 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze
dne 29. 3. 2022 v zasedací místnosti radnice v Solnici
Výbor bere na vědomí bez připomínek:
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání
2. Informaci o roční zprávě firmy AQUASERVIS a.s. o správě infrastrukturního majetku za rok
2021
3. Informaci o dokončených akcích roku 2021
4. Informaci o připravovaných akcích na rok 2022
5. Informaci o studii denitrifikace vodovodního zdroje Císařská studánka.
Zapsala: Z. D.

