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Zápis z 02/2016 Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
23. března 2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: Lenka Cincibusová, Milan Havlík, Miroslav Doškař, Luboš Máslo, Věra Seidlová, Ivo
Jiřiček, Ing. Miroslav Cincibus, Mgr. Pavlína Hejsková PhD, Zdeněk Kopecký, Karel Čermák,
Martin Mikula, PaedDr Miloslav Janata, Lukáš Kmínek
Za obec Libštát: Vítězslav Kříž, Pavel Janata, Irena Janatová, 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 17 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

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

pro 17 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

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

pro 17 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 17 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 valné hromady Svazku obcí Košťálov – Libštát
Rozpočet Svazku na rok 2016
„Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV“ – Smlouva na PD změny stavby před dokončením
Dílčí přezkoumání hospodaření Svazku za r. 2015
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

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

pro 17 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
Předsedkyně Svazku obcí Lenka Cincibusová předložila k závěrečnému projednání návrh Rozpočtu
Svazku obcí Košťálov – Libštát na rok 2016. Rozpočet ve výši 2 975 000 Kč je navrhován jako vyrovnaný.
Rozpočet Svazku byl schválen všemi hlasy přítomných členů valné hromady.
Hlasování o návrhu:

pro 17 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů
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Ad 4
Předsedkyně svazku Lenka Cincibusová předložila návrh na uzavření Smlouvy o dílo se Zdeňkem
Hudcem s.r.o., Spojovací č.p. 180, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 242 196 14 na vypracování
„Dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby Košťálov – doplnění kanalizace, 3. část“ - změny
tras stok a přípojek pro stavební řízení za 171 000 Kč bez DPH a 50 000 Kč za projednání této
dokumentace ve stavebním řízení. Uzavření smlouvy bylo schváleno všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 17 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Ad 5
Členové valné hromady se seznámili se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku Obcí
Košťálov-Libštát za rok 2015, které provedl Krajský úřad Libereckého kraje s výsledkem: „nebyly zjištěny
nedostatky“. Členové VH vzali informaci na vědomí.
Ad 6
Valná hromada rozhodla požádat v Programu ochrany vod Libereckého kraje o dotaci na vypracování
projektové dokumentace: „Košťálov, projektová dokumentace na obnovu vodovodního řádu, dolní část
obce“ vedeného v silnici II. třídy v úseku od Vávrových čp. 39 ke křižovatce po čp. 54 na dolním konci.
Hlasování o návrhu:

pro 17 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Ad 7
Člen rady Svazku a starosta městyse Libštát informoval přítomné o možné variantě změny trasování
libštátské kanalizace v úseku od kina dolů. Podle konzultace s hlavním projektantem ing. Hudcem je
zvažováno řešení, kdy v prostoru u kina (přímo pozemek specifikován nebyl) bude umístěna čerpací stanice,
s gravitačním nátokem z celé výše položené části městyse. Odtud budou splašky přečerpány výtlačným
vedením do silnice směrem k úřadu, odkud již gravitačně odtečou potrubím umístěným ve vozovce do
košťálovské hlavní stoky a ČOV. Jistou komplikací bude napojení domů jižně za hřištěm na druhém břehu
Olešky a také napojení některých domů pod silnicí bude možné pouze s individuálním čerpáním.
V případě zdroje vody v Hliňáku budou provedeny pravděpodobně dvouměsíční čerpací zkoušky na ověření
vydatnosti a kvality nového vrtu. Poté bude po vyhodnocení těchto zkoušek zvážen další postup včetně
možnosti tento vrt nevystrojovat. Místo tohoto vrtu využívat již zřízený zdroj vody umístěný v areálu ADV
Libštát (v tomtéž prostoru).
Jednání skončeno v 18:50
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Usnesení z 02/2016. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
23. března 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:
03/16
Návrhovou komisi ve složení: Milan Havlík a Vítězslav Kříž
Mandátovou komisi ve složení: Luboš Máslo a Zdeněk Kopecký
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Pavel Janata a Ivo Jiřiček.
04/16
Rozpočet Svazku obcí Košťálov a Libštát na rok 2016.
05/16
Uzavření Smlouvy o dílo se Zdeňkem Hudcem s.r.o., Spojovací č.p. 180, 468 02 Rychnov u Jablonce nad
Nisou, IČ 242 196 14 na vypracování „Dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby Košťálov –
doplnění kanalizace, 3. část - změny stok a přípojek a projednání ve stavebním řízení
06/16
Podání žádosti v dotačním Programu ochrany vod Libereckého kraje o dotaci na vypracování projektové
dokumentace rekonstrukce hlavního vodovodního řadu v Košťálově vedeného v silnici II. třídy v úseku od
Vávrových čp. 39 ke křižovatce k čp. 54 na dolním konci Košťálova.
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Pavel Janata, Ivo Jiřiček
V Košťálově 23. března 2016

Vyvěšeno:
Svěšeno:

