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Zápis z 03/2017 Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 23. října 2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obce Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: Milan Havlík, Miroslav Doškař, Karel Čermák, 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, Irena Janatová, MUDr. Vít Šlechta, Zdeněk Faistaver, David Farský,
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. Konstatoval, že v počtu 18
přítomných je valná hromada usnášení schopná.
Provedl volbu:
Zapisovatele - navržen byl Milan Havlík, schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 18 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

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

pro 18 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 18 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů
Členy mandátové komise – navrženi byli Zdeněk Kopecký a Vítězslav Kříž, schváleni všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 18 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů

Poté přistoupil ke schválení programu jednání, přečetl program dle řádně zveřejněné pozvánky:
Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátní komise
Kontrola usnesení z minulé valné hromady Svazku obcí Košťálov – Libštát
Smlouva o zvýhodněné půjčce od SFŽP v rámci výzvy č.2/2016 PU na financování stavby
Kanalizace Libštát - Zajištění ručení pro zvýhodněnou půjčku
4. Nabídky fy PROVOD na zpracování žádosti o podporu na zvýhodněnou půjčku od SFŽP
5. Informace o zakoupeném vozidle Svazku
6. Příprava investice „VRT Hliňák“
7. Nabídky fy PROVOD na zajištění Ex – post monitoringu vodohospodářského projektu
Kanalizace a ČOV Košťálov
8. Různé, organizační záležitosti
9. Diskuze, usnesení, závěr
Navržený program byl schválen všemi hlasy přítomných.
Hlasování o návrhu: pro 18 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů
1.
2.
3.
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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 předal slovo členovi rady Svazku a starostovi Městyse Libštát
Pavlovi Janatovi k přednesení informace o proběhu příprav stavby nové kanalizace v Libštátě. Jak nám
písemně sdělil zástupce firmy PROVOD Ing. Michael Straka v emailové korespondenci dne 8.9.2017 je
třeba:
„Pro financování vlastního podílu na nákladech akce je třeba připravit návrh na zvýhodněnou půjčku
v rámci výzvy č.2 /2016 PU. Očekávaný objem finančních prostředků 10 - 11 mil Kč. Jelikož ČNB zvyšuje
úroky a komerční banky na to reagují také zvyšováním (a skrytě všechny zdvojnásobily poplatky za vedení
úvěrů) doporučuji zvážit možnost jít až na 13 mil a "nenašponovat" rozpočet Libštátu po dobu realizace.
Nyní došlo sice ke zvýšení příjmů - rozpočtové určení (DPH a ostatní daně) asi o 6%, ale je nutno být
opatrný kvůli inflaci - zvýšení výdajů. Přesto je nutné konstatovat, že reálný úrok bude záporný (dotovaný
státem a EU)“. Zápůjčka od SFŽP není zatížena žádnými poplatky na straně SFŽP. Doba splácení je 10 let,
lze ji prodloužit o 5 let. Úrok je nyní 0,3%.
Takováto půjčka musí být ručena a tak je třeba pro její přípravu připravit a schválit“ předběžný návrh na
zajištění nemovitostí nebo bankovní zárukou. A návrh na zmocnění Milana Havlíka, místopředsedy Svazku
a Pavla Janaty člena rady Svazku na podpis takového prohlášení.
Valná hromada schválila zmocnění pro Milana Havlíka a Pavla Janatu pro podpis předběžného návrhu na
ručení na zvýhodněnou půjčku.
Hlasování o návrhu: pro 18 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad4
Místopředseda Svazku předložil návrh na uzavření Smlouvy na inženýrskou činnost na zpracování žádosti o
podporu na zvýhodněnou zápůjčku od SFŽP dle nabídky firmy Provod, inženýrská společnost, s.r.o., IČ 250
23 829. Nabídka obsahuje zpracování žádosti i zajištění její administrace dle směrnice MŽP č. 5/2016. Vše
v hodnotě 20 tis. Kč za zpracování žádosti a 475 Kč/ hod za Administraci žádosti o podporu ( ceny bez
DPH). Valná hromada schválila uzavření Smlouvy dle výše uvedené nabídky
Hlasování o návrhu: pro 18 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad5
Místopředseda Svazku Milan Havlík informoval přítomné, že v září 2017 bylo v rámci schváleného
rozpočtu pořízeno do majetku Svazku montážní vozidlo zn. Dacia v hodnotě cca 285 tis. Kč a přívěsný
vozík za vozidlo v hodnotě 26 tis. Kč.
Ad6
Člen rady svazku Pavel Janata předložil návrh na realizaci zdroje vody „Vrt Hliňák“. Sdělil předběžný
harmonogram pro postupné kroky k zahájení stavby, která je plánována na příští rok.

Ad7
Místopředseda Svazku předložil návrh na uzavření smlouvy na zajištění Ex – post monitoringu
vodohospodářského projektu pro projekt Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV dle nabídky firmy Provod,
inženýrská společnost, s.r.o., IČ 250 23 829. Předmětem nabídky je zpracování „Průběžné provozní
monitorovací zprávy“, „Monitorovacího nástroje“ a kontrola „dodržení ceny stočného dle relevantní
finanční a ekonomické analýzy“. Vše za 15 000 Kč bez DPH/ rok a 490 Kč/hod bez DPH za realizaci
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opatření MŽP a SFŽP k nápravě případných nedostatků po dobu udržitelnosti – tj. 10 let od zahájení
provozu. Valná hromada schválila uzavření Smlouvy dle výše uvedené nabídky
Hlasování o návrhu: pro 18 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad8
Valná hromada Svazku schválila hodinovou sazbu za instalatérské a související práce zaměstnance Svazku
ve výši 300 Kč ( s DPH). Jedná se o úhradu za činnosti a úkony, které jsou prováděny na přímou
objednávku majitele nemovitosti a nejsou nákladem Svazku ( typicky přípravné práce na montáž vodoměru)
Hlasování o návrhu: pro 18 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů

Jednání skončeno v 18:55 hod.

Usnesení z 03/2017. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 23. října 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:
05/2017
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pavlína Hejsková a Pavel Vejnar
Mandátovou komisi ve složení: Vítězslav Kříž a Zdeněk Kopecký
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Věru Seidlovou a Pavel Janata.

06/2017
Zmocnění pro Milana Havlíka a Pavla Janatu pro podpis předběžného návrhu na ručení na zvýhodněnou
půjčku na financování vlastního podílu na stavbu kanalizace Libštát.
07/2017
Uzavření Smlouvy na inženýrskou činnost na zpracování žádosti o podporu na zvýhodněnou zápůjčku od
SFŽP dle nabídky firmy Provod, inženýrská společnost, s.r.o., IČ 250 23 829. Nabídka obsahuje zpracování
žádosti i zajištění její administrace dle směrnice MŽP č. 5/2016. Vše v hodnotě 20 tis. Kč za zpracování
žádosti a 475 Kč/ hod za Administraci žádosti o podporu ( ceny bez DPH).

Zasedání VH SO 03/2017
23 10.2017
body 05 - 09
Strana 4 (celkem 4)

08/2017
Návrh na uzavření smlouvy na zajištění Ex – post monitoringu vodohospodářského projektu pro projekt
Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV dle nabídky firmy Provod, inženýrská společnost, s.r.o., IČ 250
23 829. Předmětem nabídky je zpracování „Průběžné provozní monitorovací zprávy“, „Monitorovacího
nástroje“ a kontrola „dodržení ceny stočného dle relevantní finanční a ekonomické analýzy“. Vše za 15 000
Kč bez DPH/ rok a 490 Kč/hod bez DPH za realizaci opatření MŽP a SFŽP k nápravě případných
nedostatků po dobu udržitelnosti – tj. 10 let od zahájení provozu.
09/2017
Výši úhrady za instalatérské a související práce zaměstnance Svazku ve výši 300 Kč ( s DPH).
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Věra Seidlová, Pavel Janata
V Košťálově 23. října 2017
Vyvěšeno:
Svěšeno:

