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Zápis z 04/2016 Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
20. června 2016 od 18 hodin v zasedací místnosti městyse Libštát
Přítomni:
Za obec Košťálov: Lenka Cincibusová, Milan Havlík, Mgr. Pavlína Hejsková PhD., Miroslav Doškař, Luboš
Máslo, Věra Seidlová, Ivo Jiřiček, Ing. Miroslav Cincibus, PaedDr. Miloslav Janata a Zdeněk
Kopecký.
Za obec Libštát: Ing. Vítězslav Kříž, Ing. Jan Šimůnek, Bc. Pavel Šimůnek, Pavel Janata a Pavel Vejnar.
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 15 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

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

pro 15 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Členy návrhové komise - navrženi byli Ing. Vítězslav Kříž a Věra Seidlová, 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
Členy orgánu Svazku obcí Košťálov Libštát pro schvalování účetní závěrky, navrženi byli Pavel Janata, Milan Havlík
a Ing. Jan Šimůnek, schváleni všemi hlasy
Hlasování o návrhu: pro 15 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.

Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátní komise
Kontrola usnesení z minulé valné hromady Svazku obcí Košťálov – Libštát
Závěrečný účet Svazku Košťálov – Libštát za rok 2015
Změna provozovatele vodovodu v Košťálově a Libštátě
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
Předsedkyně svazku Lenka Cincibusová provedla kontrolu usnesení z minulého zápisu, konstatovala,
že všechny uložené body byly splněny.
Po projednání byla schůze Valné hromady svazku přerušena na zasedání tříčlenného orgánu Svazku
obcí Košťálov Libštát pro schvalování účetní závěrky.
S výsledky zasedání komise seznámil přítomné po zahájení jednání Valné hromady Milan Havlík.
Sdělil, že bylo přijato usnesení komise ve znění:
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Orgán pro schvalování roční účetní závěrky Svazku obcí Košťálov – Libštát schvaluje Účetní závěrku
za roční účetní období 2015 k rozvahovému dni včetně povinných příloh: rozvaha, výkaz zisku a ztráty,
příloha s doplňujícími informacemi a inventarizační zpráva. Výsledek hospodaření 166 992,13 (ztráta) bude
přeúčtován účetním zápisem 431/432 dnem schválení účetní závěrky.
Protokol z jednání komise – viz příloha č. 6 tohoto zápisu.
Ad 3
Předsedkyně Svazku obcí Lenka Cincibusová předložila návrh na schválení Závěrečného účtu
Svazku obcí Košťálov – Libštát (dále jen Svazku) včetně výsledků kontroly hospodaření, kterou provedl
Krajský úřad Libereckého kraje s výsledkem: „nebyly shledány chyby a nedostatky“, a to bez výhrad.
Protokol z jednání viz příloha č. 6 tohoto zápisu. Poté schválili Závěrečný účet Svazku obcí Košťálov –
Libštát včetně výsledků kontroly hospodaření, kterou provedl Krajský úřad Libereckého kraje všemi hlasy, a
to bez výhrad.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Valná hromada Svazku schvaluje ukončení Smlouvy o komplexním provozování
vodohospodářského zařízení ve znění pozdějších dodatků, která byla uzavřena 30.4.1997 – mezi vlastníkem
Svazkem obcí Košťálov a Libštát, 51202 Košťálov 201, IČ 62013203 a provozovatelem Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451
Odůvodnění: Záměr vlastního provozování vodovodu je na zasedáních Valné hromady Svazku diskutován
nejméně od roku 2010 a nikdy v negativních souvislostech. Cílem vlastního provozování je zvýšení podílu
vlastních prostředků na obnovu, údržbu a rekonstrukci vodovodní sítě v majetku Svazku při zachování
současné ceny vodného a do budoucna vždy sociálně přijatelnou výši.
Přílohy, které byly na jednání předloženy:
č.2 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za
rok 2014. Zdroj: SČVK Teplice
č.3 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 a
dosažené skutečnosti v témže roce. Zdroj: SČVK Teplice
č.4 Kvalifikovaný odhad nákladů na vlastní provozování vodovodní a kanalizační sítě v majetku
Svazku. Vypracoval Milan Havlík, místopředseda Svazku.
č.5 Koncepce provozování vodovodu a kanalizace. Vypracoval Karel Mádle ml., vedoucí provozu
ČOV Košťálov
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5
Předsedkyně Svazku Lenka Cincibusová předložila návrh na podání žádosti o povolení k
provozování vodovodu v Košťálově a Libštátě od 1. 1.2017 na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství.
Podání žádosti bylo schváleno všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Valná hromada Svazku schvaluje všemi hlasy podání Žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem v Liberci. Smlouva bude ošetřovat právo na
zřízení věcného břemene služebnosti pro pozemky p.č. 352/27 v k.ú. Košťálov a 2431/13 a 2431/7 v k.ú.
Kundratice na vedení kanalizace. Žádost podává vlastník a provozovatel kanalizace – Svazek obcí Košťálov
– Libštát.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Jednání skončeno v 19:20
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Usnesení z 04/2016 Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
20. června 2016 od 18 hodin v zasedací místnosti městyse Libštát
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:

07/2016
Návrhovou komisi ve složení: Věra Seidlová a Vítězslav Kříž
Mandátovou komisi ve složení: Luboš Máslo a Zdeněk Kopecký
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Ing. Jana Šimůnka a Ivo Jiřička.
Členy orgánu pro schvalování účetní závěrky: Pavla Janatu, Milana Havlíka a Ing. Jana Šimůnka.
A navržený program jednání
08/2016
Závěrečný účet Svazku obcí Košťálov – Libštát včetně výsledků kontroly hospodaření, kterou provedl
Krajský úřad Libereckého kraje s výsledkem: „nebyly shledány chyby a nedostatky“, a to bez výhrad.
09/2016
Ukončení Smlouvy o komplexním provozování vodohospodářského zařízení ve znění pozdějších dodatků,
která byla uzavřena 30.4.1997 – mezi vlastníkem Svazkem obcí Košťálov a Libštát, 51202 Košťálov 201,
IČ 62013203 a provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
IČ: 49099451
10/2016
Podání žádosti o povolení k provozování vodovodu v Košťálově a Libštátě na Krajský úřad Libereckého
kraje.
11/2016
Podání Žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým
úřadem v Liberci. Smlouva bude ošetřovat právo na zřízení věcného břemene služebnosti pro pozemky p.č.
352/27 v k.ú. Košťálov a 2431/13 a 2431/7 v k.ú. Kundratice na vedení kanalizace.
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Ing. Jan Šimůnek, Ivo Jiřiček
V Košťálově 20. června 2016

Vyvěšeno: 07.07.2016
Svěšeno: 23.07.2016

