
Zápis č. 90 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze 

dne 16. 6. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu v Libli. 
 

 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu.  

 

1. Zahájení.  
Předseda svazku p. Daněk přivítal všechny přítomné členy a konstatoval, že v počtu 9 

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

obce Libel, pana Macháčka. Přítomní byli seznámeni s programem jednání dle pozvánky. 

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

schváleni Ing. Petra Králíčková a Bc. Tomáš Vilímek.  

 

          Hlasování: 

          pro/proti/zdržel 9/0/0 

 

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. Rozpočtové opatření č. 1/2022 předsedy svazku. Předseda probral jednotlivé úpravy 

v rozpočtu. Výbor bere toto opatření předsedy na vědomí. 

 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VsCs za rok 2021 a závěrečný účet VsCs za 

rok 2021 

  

5. Účetní závěrka VsCs k 31. 12. 2021 za účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021  
Členům výboru VsCs byly předloženy následující dokumenty k posouzení: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2021 ze dne 12. 5. 2022 

Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku hospodaření DSO za rok 2021 

Inventarizační zpráva č. 19 ze dne 27. 1. 2022 za rok 2021 

Inventurní soupis účtů a majetku za rok 2021  

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

předložených dokumentů, schvaluje Závěrečný účet za rok 2021 s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 

          Hlasování: 

          pro/proti/zdržel 9/0/0 

 

6. Opravy a investice VsCs a obcí v roce 2022.  Předseda připomněl výboru probíhající a 

chystané akce v letošním roce. V současné době probíhá dokončení akce „Oprava vodovodního 

řadu Bílý Újezd“ a před dokončením je investice obce v Synkově-Slemeně. Zde se prodlužuje 

vodovodní řad a VsCs se finančně účastní prostřednictvím motivačního fondu. V obci Kvasiny 

se započalo s rušením vytypovaných nefunkční hydrantů. Poslední vrt J 1 v areálu ČS Císařská 

studánka je po revitalizaci a bude osazen čerpadlem a po povolení ŽP připojen do systému. V ČS 

Kvasiny se vymění původní  čerpadlo z roku 1952 za nové. 

   

 

7. Problémy denitrifikace v souvislostech. Předseda nastínil další kroky k možnému snížení 

dusičnanů. Jedná se o možnost pomíchávat stávající vodu s vodou upravenou, získanou 

z odbočení Dlouhé strouhy do Ještětického potoka. S touto možností seznámil i odbor ŽP 

v Rychnově nad Kněžnou. Dále je potřeba monitorovat stav dusičnanů v II. ochranném pásmu 

CS v jiných lokalitách. Další krok by měl mířit do oblasti související s hnojením pozemků 

v oblasti ochranného pásma.   



 

 

8. Ceny vodného a stočného na rok 2023. Předseda informoval výbor, že na základě současné 

situace zejména v oblasti energetiky lze předpokládat zvýšení ceny vodného o cca 12% a 

stočného cca o 14-16 %. 

  

 

9. Různé. Členové výboru se domlouvali o poslední schůzi stávajícího výboru před volbami v září. 

Schůze byla stanovena na 15. 9. 2022. Předseda informoval přítomné o možnosti monitoringu 

kanalizací v obcích, které provádí firma AQUASERVIS a.s.  

 

  

10. Diskuse. Starostové některých obcí potvrdili, že si monitoring svých kanalizací zadali a mají 

z toho jako výstup pasport kanalizace. 

  

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

a schválení usnesení.  

 

          Hlasování: 

          pro/proti/zdržel 9/0/0 

Zapsala. Z. D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Usnesení č. 90 z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka 

ze dne 16. 6. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu v Libli. 
 

Výbor bere na vědomí bez připomínek: 

1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání 

2. Rozpočtové opatření č. 1/2022 předsedy svazku. 

3. Informaci o opravách a investicích Císařské studánky v roce 2022 

Výbor schvaluje: 

1. Závěrečný účet za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad   

2. Po přezkoumání předložených dokladů účetní závěrku za rok 2021 bez připomínek. 

Výbor pověřuje:  

1. Předsedu svoláním další schůze výboru na den 15. 9. 2022. 

Zapsala: Z. D. 


