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Zápis z 01/2017 Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
27. března 2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obce Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: Milan Havlík, Karel Čermák, Miroslav Doškař, Luboš Máslo, Martin Mikula, Věra
Seidlová, Lukáš Kmínek, Ivo Jiřiček, Ing. Miroslav Cincibus, Mgr. Pavlína Hejsková,
PhD., PaedDr. Miloslav Janata a Zdeněk Kopecký.
Za obec Libštát:

Pavel Janata, Pavel Vejnar a Vítězslav Kříž.

Prezenční listina – viz příloha č. 1 tohoto zápisu
Jednání započato v 18:00 hodin
Jednání zahájil místopředseda svazku Milan Havlík, přivítal přítomné.
Provedl volbu:
Zapisovatele - navržen byl Milan Havlík, schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 15 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

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

pro 15 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Členy návrhové komise - navrženi byli Pavel Vejnar a Mgr. Pavlína Hejsková, schváleni všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů
Členy mandátové komise – navrženi byli Zdeněk Kopecký a Luboš Máslo, schváleni všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů
Poté přistoupil ke schválení programu jednání, přečetl program dle řádně zveřejněné pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátní komise
Kontrola usnesení z minulé valné hromady Svazku obcí Košťálov – Libštát
Rozpočet Svazku na r. 2017
Plánované opravy a údržba vodovodní sítě
Příprava projektu kanalizace Libštát
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Navržený program byl schválen všemi hlasy přítomných.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů
Ad 2
Místopředseda svazku Milan Havlík provedl kontrolu usnesení z minulého zápisu, konstatoval, že všechny
uložené body byly splněny.
Ad 3
Místopředseda Svazku obcí Milan Havlík předložil k závěrečnému projednání návrh Rozpočtu Svazku obcí
Košťálov – Libštát na rok 2017. Rozpočet v příjmech ve výši 5 532 493 Kč a výdajích ve výši 6 414 493 Kč
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je navrhován jako deficitní, tj. se zapojením přebytku hospodaření ve výši 882 000 Kč. Součástí rozpočtu je
např. příprava projektové dokumentace, resp. revize PD na stavbu kanalizace Libštát (dolení konec od kina
po most na Hranicích, dále oprava vodovodu na Ptačák a prodloužení vodovodu na Vyšehrad, obojí
v Libštátě. V Košťálově je navrženo přestrojení čerpání na Barevně, oprava střechy na vrtu Bubeník a
vytvoření projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu od navážky na dolení konec Košťálova
převážně ve vozovce II. třídy. Návrh rozpočtu rovněž obsahuje vyrovnání plateb na příspěvky obou obcí do
rozpočtu Svazku (vratky DPH za investiční akce a vratku posledního příspěvku na financování stavby
kanalizace Košťálov. Rozpočet Svazku byl schválen všemi hlasy přítomných členů valné hromady.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Místopředseda podrobně seznámil přítomné s poruchami a odstávkami na vodovodu od 1.1. 2017, kdy je
Svazek samostatným provozovatelem.
Jednalo se o poruchu na litinovém potrubí u Šindelářových a Starých v Košťálově a havárii na hlavním řadu
u p. Havlové v Košťálov – zde trhlina v plastu. Opravy obojího přispěly snížení ztrát v síti na minimum a
opět dochází k nočnímu zvyšování hladiny v hlavním vodojemu pouze gravitačním přítokem z Valdic.
V Košťálově ještě vytypováváme konkrétní místo poruchy v hlavním vedení nebo přípojky nad Skalskými
(u pomníčku).
Plánované opravy v letošním roce jsou obsaženy v části jednání o rozpočtu v bodě 3.
Ad 5
Člen rady Svazku a starosta městyse Libštát Pavel Janata informoval přítomné o stavu příprav na stavbu
kanalizace na území městyse. Za přítomnosti Ing. Jitky Malé z firmy Provod inženýrská, Ústí nad Labem,
místostarosty Jana Šimůnka, místopředsedy Svazku Milana Havlíka a vedoucího provozu kanalizace a ČOV
Karla Mádle se uskutečnila schůzka, na které byly v terénu zpřesňovány varianty změny trasování
libštátské kanalizace v dolní části od kina ke Košťálovu.
Ad 6
Člen valné hromady p. Zdeněk Kopecký vznesl dotaz na předběžná jednání o ceně vody ze zdroje obce
Bělá. Tedy na možnost využití přebytku vody ze zdroje pro samostatný vodovod obce Bělá – samozřejmě po
vybudování přivaděče. Místopředseda Havlík a starosta městyse p. Janata odpověděli, že se dosud jedná o
velmi předběžnou iniciativu p. Josefa Chuchlíka a že je vhodné dotázat na existenci vůle vedení obce Bělá
tuto vodu předávat/prodávat. Místopředseda Havlík ještě upozornil na skutečnost, že investice do přivaděče,
nebo záměr vybudování přivaděče, není součástí Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,
což je vždy podmínkou žádosti o případnou dotaci na projektovou dokumentaci nebo/a stavbu.
Jednání skončeno v 18:40
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Usnesení z 01/2017. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 27. března 2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obce Košťálov
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
01/2017
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pavlína Hejsková a Pavel Vejnar
Mandátovou komisi ve složení: Luboš Máslo a Zdeněk Kopecký
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
02/2017
Rozpočet Svazku obcí na rok 2017

Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Věra Seidlová, Ivo Jiřiček

V Košťálově 27. března 2017

Vyvěšeno: 04.04.2017.
Svěšeno:

19.04.2017

