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Zápis z 01/2016 Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
8. února 2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: Lenka Cincibusová, Milan Havlík, Miroslav Doškař, Luboš Máslo, Lukáš Kmínek, Věra
Seidlová, Ivo Jiřiček, Lenka Barochová, Martin Mikula, Mgr. Pavlína Hejsková PhD,
Zdeněk Kopecký a Karel Čermák.
Za obec Libštát: David Farský, Vítězslav Kříž, Stanislav Mach, Josef Chuchlík, Pavel Janata, Irena
Janatová, Martin Malík, Ing. Jan Šimůnek.
Prezenční listina – viz příloha č. 1 tohoto zápisu
Jednání započato v 18:00 hodin
Jednání zahájila Lenka Cincibusová, přivítala přítomné. Provedla volbu:
Zapisovatele, navržen byl Milan Havlík, schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 20 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Ověřovatele zápisu - navrženi byli Jan Šimůnek a Ivo Jiřiček, schváleni všemi hlasy
Hlasování o návrhu:

pro 20 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Členy návrhové komise - navrženi byli Janata Pavel a Milan Havlík, schváleni všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 20 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Členy mandátové komise – navrženi byli Lenka Barochová a Karel Čermák, schváleni všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 20 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Poté přistoupila ke schválení programu jednání, přečetla program dle řádně zveřejněné pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátní komise
Kontrola usnesení z minulé VH Svazku Košťálov a Libštát
Zpráva - informace o stavbě kanalizace a ČOV
Návrh rozpočtu Svazku na rok 2016
Informace o akci „Libštát – vodní zdroj na pozemku p.č. 850.
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr.

Navržený program byl schválen všemi hlasy přítomných.
Hlasování o návrhu:

pro 20 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Ad 2
Předsedkyně svazku Lenka Cincibusová provedla kontrolu usnesení z minulého zápisu, konstatovala,
že všechny uložené body byly splněny.
Ad 3
Místopředseda Svazku Milan Havlík seznámil přítomné se zkušebním provozem čistírny odpadních
vod, zmínil probíhající exkurze pro veřejnost a školy, vyčíslil odhad měsíčních nákladů na provoz celého
systému. V této souvislosti poukázal na potřebu připojení i městyse Libštát na kanalizační systém a ČOV,
případně budoucí stavbu v Libštátě rozdělit do etap. Uvedl, že kapacita čistírny a hlavní stokové sítě byla od
samého počátku dimenzována na obě obce. Je tedy škoda, že obec Libštát nyní pravomocné vydané stavební
povolení zpochybňuje dalšími posudky za neznámou cenu a podání žádosti o dotaci odkládá (např. proběhlá
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Výzva Státního fondu životního prostředí - do 5. ledna 2016). Zástupce Libštátu pan Janata Pavel seznámil
členy svazku s tím, že minimálně dva roky nebude zahajovat stavbu kanalizace s poukazem na nutnost
přepracování stávajícího projektu např. v dolní části městyse. Což ostatně již původní projektant Ing.
Zdeněk Hudec variantně zpracoval, byť na stavebním úřadě neprojednal.
Starosta městyse Pavel Janata zdůvodnil oddalování zahájení stavby kanalizace jinými prioritami
(především zdroj vody v Hliňáku, stavební povolení dne 15.6.2015, čj. ŽP/2004/15/VH-231/2-R70 – nabytí
právní moci dne 8.7.2015), tehdejší chybou administrátora (košťálovské) dotace firmy Provod, nekvalitou
stávající projektové dokumentace a nutností zvážení i dalších variant (např. vedení stoky v náhonovém
tunelu na pozemcích LTZ).
Ad 4
Předsedkyně svazku Lenka Cincibusová předložila návrh rozpočtu Svazku. Rozpočet je navržen jako
vyrovnaný ve výši 2 975 000 Kč a je tvořen především z příjmů obou členských obcí. Obec Košťálov má
v rozpočtu zahrnuty náklady na zkušební a řádný provoz kanalizace a ČOV včetně mzdových a vybavení
obsluhy ČOV i s rezervou na pořízení vybavení na případné vlastní provozování i vodovodní sítě, dále
pořízení nových vodoměrů, projektové dokumentace. Městys má v rozpočtu zahrnuty náklady na pořízení
nových vodoměrů, kanalizační přípojku pro úřad městyse a také částku 125 000, jako polovinu nákladů na
opakované prověření vydatnosti nového vrtu – zdroje vody v Hliňáku. K tomu M. Havlík poznamenal, že již
rok je vydáno na stavbu nového zdroje vody v Hliňáku pravomocné stavební povolení a nyní ho prověřovat
novými čerpacími zkouškami považuje za poněkud opožděné. Podle názorů autora hydrogeologického
posouzení RNDr. Soukupa vše proběhlo řádně a dle předpisů a nové čerpací zkoušky budou jen dalšími
vyššími náklady. Proto navrhuje částku 125 000 Kč jako podíl Košťálova z rozpočtu přesunout do jiné
příslušné kapitoly. Návrh byl přijat a návrh rozpočtu bude upraven. V diskuzi k tomuto bodu vystoupil
mimo jiné i p. Josef Chuchlík, který podpořil nové prověření vydatnosti vrtu a také možné, dosud jinak
neprověřené, oslabení vrtu v areálu DS Agro Libštát, který je umístěn v kolizní vzdálenosti nad místem
nového zdroje.
Návrh rozpočtu Svazku obcí Košťálov a Libštát na rok 2016 bude zveřejněn, jako vyrovnaný ve výši
2 975 000,- Kč.
Hlasování o návrhu: pro 20 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů
Ad 5
Tento bod byl diskutován v rámci přípravy rozpočtu v předchozím bodě.

Jednání skončeno v 19:55
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Usnesení z 01/2016. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
8. února 2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Košťálov
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
01/16
Upravený program – vypuštěným bodem 3.
Návrhovou komisi ve složení: Milan Havlík a Pavel Janata
Mandátovou komisi ve složení: Lenka Barochová a Karel Čermák
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Šimůnek a Ivo Jiřiček.
02/16
Zveřejnění Návrhu rozpočtu Svazku obcí Košťálov a Libštát na rok 2016.

Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Ing. Jan Šimůnek Ivo Jiřiček
V Košťálově 8. února 2016

Vyvěšeno: 03.03.2016
Svěšeno: 19.03.2016

