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Zápis z 01/2015. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
23. února 2015 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: PaedDr. Miloslav Janata, Milan Havlík, Miroslav Doškař, Martin Mikula,
Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., Luboš Máslo, Věra Seidlová, Ivo Jiřiček a Lenka
Cincibusová.
Za obec Libštát: Ing Jan Šimůnek, Stanislav Mach, Irena Janatová, Josef Chuchlík a Pavel
Janata
Jednání započato v 18:00 hodin
Jednání zahájila Lenka Cincibusová, přivítala přítomné a představila hosty. Provedla volbu:
Zapisovatele, navržen byl Milan Havlík, schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 14 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 14hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

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

pro 14 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Členy mandátové komise – navrženi byli Stanislav Mach a Mgr. Pavlína Hejsková, Schváleni
všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 14 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Poté přistoupila ke schválení programu jednání, přečetla program dle řádně zveřejněné
pozvánky:
Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátní komise
1. Kontrola usnesení z minulé VH DSO
2. Návrh rozpočtu Svazku na r. 2015 (zveřejnění)
3. Informace o průběhu stavby kanalizace a ČOV
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Košťálov a Libštát, kanalizace a ČOV“ se
Společností Košťálov a Libštát
5. Diskuze, usnesení, závěr
Žádný návrh na doplnění nebyl předložen. Navržený program byl schválen všemi hlasy
přítomných.
Hlasování o návrhu:

pro 14 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Lenka Cincibusová provedla kontrolu usnesení z minulého zápisu, konstatovala, že
všechny uložené body byly splněny.
Předsedkyně Svazku Lenka Cincibusová předložila návrh na zveřejnění Rozpočtu
Svazku na rok 2015. Rozpočet bude navrhován jako vyrovnaný ve výši 119 319 923 Kč a
bude tvořen příspěvky obou obcí a příjmem dotace od SFŽP na stavbu kanalizace a ČOV. U
Košťálova bude prioritou rozpočtu dostavba a profinancování stavby kanalizace a ČOV a
obnova vodovodní sítě především v místech v kontaktu s budovanou kanalizací a u Libštátu
úhrada projektové dokumentace na novou kanalizaci a na opravu vodovodu Hliňák,
vybudování kanalizačního napojení zrekonstruované budovy Obecního úřadu. Člen rady
Svazku Pavel Janata se dotazoval na stav projektových prací na novém zdroji vody v Libštátě
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– nový vrt. Libštátští zástupci považují zprovoznění tohoto zařízení za velmi důležité, byť
nerealizovatelné v letošním roce. Po vzájemné diskuzi s PaedDr. Miloslavem Janatou bylo
rozhodnuto, že komplexní informaci předloží předsedkyně svazku na příštím zasedání. Návrh
na zveřejnění rozpočtu byl přijat všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 13 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Místopředseda Svazku Milan Havlík informoval o průběhu stavby a zaměřil se plán
uzavírek způsobených stavbou v letošním pololetí:
28. 2. – 1. 3. 2015 úplná uzavírka v úseku mezi horní částí tovární budovy Trevosu a budovou
firmy Stavko (pouze zatáčka). Jedná se o víkendovou uzavírku pro veškerý provoz.
24. 2. – 30. 4. 2015 částečná uzavírka silnice od benzínové pumpy směrem na Kundratice
k firmě DS Chuchlík (bývalý Sport). Doprava bude v krátkých úsecích v místě aktuální stavby
svedena do jednoho pruhu a řízena světelnými semafory. Přesto i zde v nevyhnutelných
případech bude muset dojít k cca 2 – 3 víkendovým uzavírkám pro veškerou dopravu
v místech, kde je to stavebně nevyhnutelné. Dopravní značení bude provedeno i v širším
okolí, přinejmenším v Lomnici nad Popelkou, Bořkově a Jilemnici.
2. 3. – 15. 3. 2015 úplná uzavírka horní části křižovatky pod nádražím a výjezdu na Lomnici
n. Pop. Jedná se o krátkou uzavírku, kdy směr od Semil na Libštát bude průjezdný, uzavřena
bude pouze odbočující část na Lomnici nad Pop., cca v úrovni domu Jiřičkových. Objízdná
trasa pro tranzit a nákladní dopravu bude vedena přes Stružinec, místní objízdná trasa pro
vozidla do 3,5t bude vedena Nádražní ulicí, kde bude umístěna dopravní značka zákaz
zastavení. Autobusy budou upřesněny.
16. 3. – 30. 3. 2015 úplná uzavírka tzv. Tovární ulice v úseku od kadeřnictví k „modrému“
mostu na Octárně.
31. 3. – 15. 5. 2015 úplná uzavírka hlavní silnice II. třídy od křižovatky pod výkupem po most
Na Hranicích – budování stoky M. Objízdná trasa pro tranzit a těžkou nákladní dopravu bude
vedena přes tzv. Pojizerku, přes Háje nad Jizerou a Jilemnici. Pro osobní, autobusovou a
nákladní dopravu do 7,5 tuny bude objízdnou trasou tzv. Tovární ulice přes Letnou. Tato
uzavírka bude zakončená položením finálního asfaltového povrchu, v průběhu stavby
kanalizace budou totiž budovány i kanalizační přípojky/odbočky k domům a ve vedlejším
výkopu přikládán nový vodovod s novými přípojkami. Pozn.: Po otevření této komunikace
bude pravděpodobně úplně uzavřena tzv. Pojizerka u Hájů nad Jizerou z důvodu
rekonstrukce, a objízdnou trasou bude průjezd Košťálovem. Současně s položením asfaltu zde
bude položen finální asfalt na stoce Y – dolení část u ČOV směrem na Semily.
15. 5. – 5. 6. 2015 úplná uzavírka hlavní silnice od železničního přejezdů po cca tzv.
Kolowratovu vilu (Děvín). Objížďky budou značeny a autobusová doprava pravděpodobně
umožněna. I zde uzavírka bude ukončena položením finálního asfaltového povrchu.
6. 6. – 20. 6. 2015 úplná uzavírka krátké části hlavní silnice za výjezdem z košťálovského
náměstí v délce cca 150 m směrem nahoru, tedy od Dufkových po Boudovy.
Zde nejsou zmíněny ještě některé menší částečné i úplné uzavírky místních komunikací (např.
Nádražní ulice a „druhé“ nádražní ulice, průchod kanalizace Kundraticemi) a také omezení
průjezdu při budování veřejných částí domovních kanalizačních přípojek. Prakticky ve všech
případech bude zachována linková autobusová doprava a osobní železniční, kde ovšem podle
předběžných informací Českých drah dojde pozdě na jaře a v létě k plánované rozsáhlé výluce
na trati v obci Košťálov a bude nasazena náhradní autobusová doprava. Spolu se stavební
firmou Eurovia/Syner se budeme snažit tyto plánované uzavírky zpřesňovat a veřejnost
informovat.
Přítomní členové valné hromady Svazku vzali tuto informaci na vědomí.
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Předsedkyně Svazku Lenka Cincibusová předložila Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo (SoD) uzavřené dne 10. 7. 2014 mezi Svazkem obcí Košťálov – Libštát IČ
62012203 a Společností Košťálov a Libštát se společníkem 1 Eurovia CS, a.s. IČ 452 74 924,
se sídlem U Dálnice 264, 403 39 Chlumec a společníkem 2 Syner, s.r.o., IČ 482 92 516, se
sídlem Dr. Milady Horákové, 580/7, PSČ 460 01, Liberec IV – Perštýn. Předmětem dodatku
je změna bodu 3.1.1. SoD, kdy se mění/prodlužuje termín předání ČOV do zkušebního
provozu ve lhůtě do 30. 5. 2015. Valná hromada všemi hlasy přítomných schválila uzavření
tohoto dodatku a pověřuje předsedkyni Svazku k podpisu Dodatku č. 1.
Hlasování o návrhu:

Jednání skončeno v 19:00

pro 13 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů
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Usnesení z 01/2015. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 23. února 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
01/15
Předložený program dle pozvánky
Návrhovou komisi ve složení: Milan Havlík a Pavel Janata
Mandátovou komisi ve složení: Stanislav Mach a Mgr. Pavlína Hejsková
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Šimůnek a Ivo Jiřiček.
02/15
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Košťálov a Libštát, kanalizace a ČOV“ se Společností
Košťálov a Libštát
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání u k l á d á :
03/15
Předložit zprávu o stavu projektové dokumentace na Zdroj vody – vrt Libštát a návrh na další
postup prací k vydání stavebního povolení. Odpovídá: předsedkyně Svazku v termínu do
příštího zasedání.
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Ing. Jan Šimůnek a Ivo Jiřiček
V Košťálově 23. února 2015
Vyvěšeno: 03.03.2015
Svěšeno: 19.03.2015

