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Zápis z 05/2016 Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
28. listopadu 2016 od 18 hodin v zasedací místnosti obce Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: Milan Havlík, Karel Čermák, Miroslav Doškař, Luboš Máslo, Martin Mikula, Věra
Seidlová, Ivo Jiřiček, Ing. Miroslav Cincibus, Mgr. Pavlína Hejsková, PhD., PaedDr.
Miloslav Janata a Zdeněk Kopecký.
Za obec Libštát:

MUDr. Vít Šlechta, Bc. Pavel Šimůnek, Pavel Janata a Josef Chuchlík.

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 MUDr. Vít Šlechta 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.
8.
9.

Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátní komise
Kontrola usnesení z minulé valné hromady Svazku obcí Košťálov – Libštát
Rozpočtové opatření
Rozpočtové provizorium 2017
Obchodní podmínky pro dodávku vody
Seznámení s výsledkem kontroly hospodaření Svazku za r. 2016
Plán inventur
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.
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Ad 3
Členové Valné hromady Svazku schválili všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 1 ve výši 348 112 Kč. Tímto
opatřením dojde k zúčtování (navýšení rozpočtu) o prostředky na pořízení ochranných plotových klecí na
kontejner pro vylisovaný kal na ČOV Košťálov. Částka bude hrazena z příspěvku Obce Košťálov. Dále jsou
opatřením řešeny přesuny v účetních položkách a zúčtována zvýšená dotace na kanalizaci a ČOV za dle
úpravy rozhodnutí o poskytnutí dotace – navýšení dotace o 660 919,42 Kč.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Místopředseda navrhl na počátek příštího roku do doby schválení řádného rozpočtu Svazku obcí Košťálov Libštát uzavření Rozpočtového provizoria, což znamená, že Svazek Obcí může hospodařit s měsíční
maximální částkou 1/12 rozpočtu 2016.
V období rozpočtového provizoria Svazek hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz, přičemž
dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků, dále může hradit závazky
vyplývající z již uzavřených smluv a případné investiční výdaje a provozní výdaje vyšší než 200 000,- Kč
na jeden účetní případ musí odsouhlasit Valná hromada Svazku.
Přijetí Rozpočtového provizoria na počátek roku 2017 bylo schváleno všemi hlasy. Rozpočtové provizorium
– viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5
Valná hromada projednala a na dnešním jednání schválila všemi hlasy Obchodní podmínky pro dodávku
vody. S těmito podmínkami budou nyní Svazkem uzavírány Smlouvy o dodávkách vody pro obce Košťálov
a Libštát. Návrh obchodních podmínek byl členům valné hromady zaslán v dostatečném předstihu a tak měli
možnost předem se s nimi seznámit.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Valná hromada po projednání souhlasí s udělením plné moci pro p. Věru Seidlovou, účetní svazku, pro
uzavírání smluv s obchodními podmínkami se zákazníky Svazku na odvádění odpadních vod a smluv o
dodávce vody.
Hlasování o udělení plné moci:pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6
Místopředseda Svazku předložil přítomným Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2016
za přezkoumané období do 30. 9. 2016, které provedl odbor kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje se
závěrem, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Členové valné hromady vzali zápis na vědomí.
Ad 7
Členové valné hromady schválili všemi hlasy Plán inventur na rok 2016, na předsedkyni inventurní komise
je navržena p. Věra Seidlová, za členy inventarizační komise p. Karel Mádle a Pavel Janata. Plán inventur na
rok 2016 a složení inventarizační a likvidační komise byl schválen všemi hlasy.
Hlasování o Plánu inventur: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 8a
Valná hromada po projednání schválila Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020. Schváleno všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 8b
V souvislosti s dlouhodobou nemocí předsedkyně Svazku Lenky Cincibusové členové valné hromady
Svazku souhlasí s jmenováním Věry Seidlové správcem rozpočtu Svazku. Dosavadní správce rozpočtu
Milan Havlík je nyní příkazcem operace a funkci správce rozpočtu již nemůže vykonávat.
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Ad 8c
Valná hromada schválila navýšení limitu pokladní hotovosti dle vnitřního předpisu – viz. příloha č. 3 tohoto
zápisu.
Ad 8d
V diskuzi zazněly tyto náměty, připomínky, popř. témata:
Havlík:
Příprava rozpočtu Svazku na rok 2017 s ohledem na vlastní provozování kanalizační, ale i vodovodní sítě.
Požadavky byly členům Valné hromady obou obcí zaslány v předstihu a budou zohledněny při přípravě
rozpočtu v obou obcích v lednu a únoru 2017.
Pavel Janata:
Seznámil přítomné o jednání rady Svazku dne 8. listopadu 2016 za přítomnosti vedoucího provozu
kanalizace p. Karla Mádle a majitele firmy Provod Ing. Petra Plichty. Ten mimo jiné vyzval k důkladnému
zvážení možnosti se ucházet o dotaci v aktuální výzvě SFŽP s termínem podání do poloviny ledna 2017.
Podrobně podmínky výzvy a dotace objasní Ing. Plichta osobně na nejbližším zasedání zastupitelstva
Městyse Libštát dne 14.12.2017. Vzhledem k tomu, že do termínu pro podání žádosti už nebude žádná valná
hromada konána, navrhl Pavel Janata schválení čestného prohlášení o Vlastnicko-provozní situaci na území
městyse Libštát a schválení čestného prohlášení o vztahu k DPH. Obě čestná prohlášení byla schválena
všemi hlasy.

Jednání skončeno v 19:00
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Usnesení z 04/2016 Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 28. listopadu 2016 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:
12/2016
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pavlína Hejsková a Vítězslav Kříž
Mandátovou komisi ve složení: Luboš Máslo a Zdeněk Kopecký
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
13/2016
Rozpočtové opatření č. 1, viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
14/2016
Rozpočtové provizorium Svazku na počátek roku 2017.
15/2016
Obchodní podmínky pro dodávku vody.
16/2016
Udělení plné moci pro p. Věru Seidlovou, účetní svazku, pro uzavírání smluv se zákazníky Svazku na
odvádění odpadních vod a smluv o dodávce vody.
17/2016
Plán inventur na rok 2016 a předsedkyni inventurní komise p. Věru Seidlovou a členy inventarizační komise
p. Karla Mádle a Pavla Janatu.
18/2016
Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020, Dokument viz příloha č. 3 tohoto zápisu
19/2016
Jmenování Věry Seidlové správcem rozpočtu Svazku.
20/2016
Čestné prohlášení o vlastnicko-provozní situaci na území městyse Libštát a schválení čestného prohlášení o
vztahu k DPH.
21/2016
Navýšení limitu pokladní hotovosti dle vnitřního předpisu – viz. příloha č. 3 tohoto zápisu.
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Věra Seidlová, Ivo Jiřiček
V Košťálově 28. listopadu 2016
Vyvěšeno: 06.12.2016.
Svěšeno: 22.12.2016

