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Zápis z 1/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát (VH SO), konané
7. dubna 2014 v kanceláři starosty OÚ Košťálov
Přítomni:
Obec Košťálov: PaedDr. Miloslav Janata, Milan Havlík, RNDr. Jiří Jína, Zdeněk
Kopecký, Luboš Máslo, Lenka Cincibusová, Ivo Jiřiček, Bohumil Matura, lenka
Cincibusová, Mgr. Pavlína Hejsková Ph. D., Lukáš Kmínek, Karel Čermák a Libor
Vlček,
Obec Libštát: Luděk Opočenský, Pavel Janata a Irena Janatová
Hosté:
Ing. Jiří Kovalčík za Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Jednání započato v 18:00 hodin
Předseda Svazku PaedDr. Miloslav Janata přivítal přítomné a provedl volbu
zapisovatele, navržen byl Milan Havlík, ověřovatele zápisu - navrženi byli Luděk Opočenský
a PaedDr. Miloslav Janata, členy návrhové komise - navrženi byli Irena Janatová a Milan
Havlík a členy mandátové komise - navrženi byli Mgr. Pavlína Hejsková a Karel Čermák.
Všichni navržení byli jednomyslně schváleni.
Poté přistoupil ke schválení programu jednání, navržený a o připomínky doplněný
program byl jednomyslně schválen.
Byla provedena kontrola zápisu a usnesení, ze všech bodů nebyl dokončen prodej
trafostanice v dolní části Košťálova, s poznámkou, že z naší strany jsou všechny náležitosti
vyřízeny a čeká se pouze na administrativní zpracování na straně kupující (ČEZ Distribuce)
a úhradu kupní ceny.
Valná hromada SO projednala výsledek výběrového řízení veřejné zakázky na
zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) na akci „Košťálov a Libštát – kanalizace a
ČOV“, která byla zveřejněna dne 7. 11. 2013 jako zjednodušené podlimitní řízení v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách. Hodnotící komise doporučila k uskutečnění veřejné
zakázky uchazeče, který podal nabídku s nejnižší cenou, kterým je „Sdružení firem TDS –
Košťálov a Libštát s vedoucím účastníkem sdružení a oprávněnou osobou Ing.
Tomášem Melicharem, se sídlem Verdunská 28, 160 00 Praha 6, IČ 131 38 413 a
druhým účastníkem sdružení společností AQUA-CONTAKT Praha, v.o.s,. se sídlem
Husova 112, 551 01 Jaroměř, IČ 609 14 441. Zároveň valná hromada SO schvaluje, aby
předseda svazku PaedDr. Miloslav Janata jako osoba oprávněná, podepsal smlouvu
s vybraným uchazečem ihned po uplynutí odvolacích lhůt v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
Valná hromada SO rovněž projednala výsledek výběrového řízení nadlimitní veřejné
zakázky na zhotovitele stavby na akci „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV“a schvaluje
doporučení hodnotící komise pro danou zakázku, kde se uvádí, že doporučuje zadavateli
k uskutečnění veřejné zakázky uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem, který předložil
ekonomicky nejvýhodnější nabídku, tedy se společností „Společnost Košťálov a Libštát“
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se správcem nebo 1. společníkem - společností EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 10,
113 19 Praha 1, IČ: 452 71 924 a zasílací adresou na závod Ústí nad Labem, U Dálnice
261, 403 39 Chlumec; a společníkem 2. – společností SYNER, s.r.o. se sídlem Dr. Milady
Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ: 482 92 516. Zároveň valná hromada SO schvaluje,
aby předseda svazku PaedDr. Miloslav Janata jako osoba oprávněná, podepsal smlouvu
s vybraným uchazečem ihned po uplynutí odvolacích lhůt v souladu se zákonem č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
V rámci diskuze Milan Havlík a předseda rady Svazku PaedDr. Miloslav Janata
informovali přítomné o setkání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem
ve Vrchlabí, kde vznesli dotaz na parametry tzv. 61. Fázovací výzvy, do které je možnost
přihlásit i projekt tzv. II etapy – část Libštát a případně další naše vodohospodářské projekty
(např. rekonstrukci části vodovodu Kundratice, zdroj vody- nový vrt Libštát, …). Na základě
tohoto dotazu se ve středu 9. 4. 2014 uskuteční jednání u náměstka Státního fondu životního
prostředí Mgr. Martina Kubici, kde budou za přítomnosti naší a zástupců firmy PROVOD,
inženýrská, Ústí nad Labem diskutovány parametry a podmínky vstupu do této nové výzvy.
Valná hromada bude informována na příštím zasedání nebo operativně dříve.
Předseda rady svazku PaedDr. Miloslav Janata předložil návrh rozpočtu Svazku na
rok 2014. Navržený vyrovnaný rozpočet ve výši 22 732 083 Kč byl schválen všemi hlasy
přítomných členů valné hromady Svazku. Rozpočet – viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
Místopředseda svazku Luděk Opočenský se v diskuzi dotazoval na nutnost revize
nebo úpravy majetkového stavu Svazku obcí v souvislosti se stavbou kanalizace a dále se
dotazoval na zpracování dopravního řešení pro uzavírání všech komunikací dotčených
stavbou kanalizace.
Jednání skončeno v 18:55 hodin
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Luděk Opočenský a PaedDr. Miloslav Janata
V Košťálově 7. dubna 2014

Usnesení z 1/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 7. dubna 2014 v kanceláři starosty obce Košťálov

Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
01/14
Návrhovou komisi ve složení: Milan Havlík a Irena Janatová
Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Pavlína Hejsková a Karel Čermák
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Luděk Opočenský a RNDr. Jiří Jína.
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02/14
Vítěze výběrového řízení na zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) na akci
„Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV“, dle doporučení hodnotitelské komise je to Sdružení
firem TDS – Košťálov a Libštát s vedoucím účastníkem sdružení a oprávněnou osobou Ing.
Tomášem Melicharem, se sídlem Verdunská 28, 160 00 Praha 6, IČ 131 38 413 a druhým
účastníkem sdružení společností AQUA-CONTAKT Praha, v.o.s,. se sídlem Husova 112, 551
01 Jaroměř, IČ 609 14 441. Zároveň valná hromada SO schvaluje, aby předseda svazku
PaedDr. Miloslav Janata jako osoba oprávněná, podepsal smlouvu s výše uvedeným
uchazečem ihned po uplynutí odvolacích lhůt v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, v platném znění.
03/14
Vítěze výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky na zhotovitele stavby na dle doporučení
hodnotitelské komise je to „Společnost Košťálov a Libštát“ se správcem nebo 1. společníkem
- společností EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 452 71 924 a
zasílací adresou na závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec; a společníkem 2.
– společností SYNER, s.r.o. se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4, IČ: 482
92 516. Zároveň valná hromada SO schvaluje, aby předseda svazku PaedDr. Miloslav Janata
jako osoba oprávněná, podepsal smlouvu s výše uvedeným uchazečem ihned po uplynutí
odvolacích lhůt v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném
znění.
04/14
Rozpočet Svazku obcí Košťálov – Libštát na rok 2014 ve výši 22 732 083 jako vyrovnaný.
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Luděk Opočenský a RNDr. Jiří Jína
V Košťálově 7. dubna 2014
Vyvěšeno:
Svěšeno:

XX.04.2014
XX.04.2014

