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Zápis z 01/2018 Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
26. března 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti obce Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: Milan Havlík, Miroslav Doškař, Luboš Máslo, Martin Mikula, Věra Seidlová, Lukáš
Kmínek, Ivo Jiřiček, Ing. Miroslav Cincibus, PhD., PaedDr. Miloslav Janata a Zdeněk
Kopecký.
Za obec Libštát:

David Farský, Jan Šimůnek, Martin Malík, Josef Chuchlík, Pavel Janata, Pavel Vejnar a
Vítězslav Kříž.

Za Svazek Obcí

Karel Mádle, vedoucí provozu VaK

Prezenční listina – viz příloha č. 1 tohoto zápisu
Jednání započato v 18:00 hodin
Jednání zahájil místopředseda svazku Milan Havlík, přivítal přítomné a osvědčil s mandátovou komisí, že
jednání je usnášeníschopné.
Provedl volbu:
Zapisovatele - navržen byl Milan Havlík, schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 17 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

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

pro 17 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Členy návrhové komise - navrženi byli Pavel Vejnar a Pavel Janata, schváleni všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 17 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 17 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 min.VH Svazku obcí Košťálov – Libštát
Rozpočet Svazku na rok 2018
Informace o poruchách a odstávkách v roce 2017
Změna ceny stočného dle pravidel dotace
Příprava kanalizace Libštát
Reklamační protokol č. 4 na Kanalizaci Košťálov
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Navržený program byl schválen všemi hlasy přítomných.
Hlasování o návrhu: pro 17 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů
Ad 2
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Místopředseda svazku Milan Havlík provedl kontrolu usnesení z minulého zápisu, konstatoval, že všechny
uložené body byly splněny.
Ad 3
Místopředseda Svazku obcí Milan Havlík předložil k závěrečnému projednání návrh Rozpočtu Svazku obcí
Košťálov – Libštát na rok 2018. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný, tedy v příjmech i výdajích ve výši
9 907 000 Kč. Součástí rozpočtu je i úhrada příspěvků od členských obcí do rozpočtu svazku ve výši 2 x 2,5
mil. Kč na stavbu nového zdroje vody „Vrt Hliňák“ a dále příspěvek městyse Libštát ve výši 1,5 mil. Kč na
dopracování projektové dokumentace Kanalizace III. etapa Libštát. Příjmy tvoří dále výběr vodného a
stočného v Košťálově (2 360 tis. Kč) a v Libštátě (797 tis. Kč) a výnos ze stočného v Kundraticích ve výši
250 tis. Kč. Rozpočet Svazku byl schválen všemi hlasy přítomných členů valné hromady.
Hlasování o návrhu: pro 17 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 4
Poté místopředseda předal slovo p. Karlovi Mádle ml., který v prezentaci seznámil přítomné s poruchami a
opravami v roce 2017. Byly promítnuty záběry z místa poruch, provedení opravy a vedoucí provozu
komentoval další zajímavé postřehy z oprav. Celkové náklady na opravy a údržbu sítě vodovodu bylo
v roce 2017 vynaloženo přes 500 tis. Kč. V diskuzi zazněl požadavek na další snižování ztrát v síti. Na to
provozovatel Karel Mádle reagoval, že procento ztrát je v současné době na setrvalé úrovni, dále že ztráty
v potrubí jsou na území městyse Libštát větší než v Koštálově. Poznamenal též, že přestože je v Libštátě
zásobováno menší množství obyvatel ve srovnání s Košťálovem, je množství předané vody v obou obcích
stejné. Závěrem doporučil, že je v souběhu se stavbou nové kanalizace v Libštátě, případně se stavbou
nového zdroje Vrt Hliňák, je vhodné opravit některé ucelené části vodovodního řadu.
Ad 5
V souladu s podmínkami dotace akceptační číslo 12133641 na vybudování kanalizace a ČOV Košťálov,
resp. v souladu se schválenou a aktualizovanou (relevantní) finančně-ekonomickou analýzou udržitelnosti
projektu jsme nuceni přistoupit k návrhu na úpravu ceny stočného z dosavadních 25 Kč bez DPH na
navržených 27,04 Kč bez DPH. Místopředseda Svazku uvedl, že v rámci jednání s poskytovatelem dotace
SFŽP bylo dosaženo úpravy finanční analýzy z důvodu snížení inflace z předpokládaných 5 % na reálných
2,5%, což umožňuje snížení růstu ceny. Jednání se SFŽP a manažerem dotace firmou Provod probíhala
nejen v minulém roce, ale i počátkem roku 2018, k návrhu zvýšení ceny stočného jsme přistoupili až po
těchto jednání a návrhem platnosti od 1. 4. 2018. Musíme tak učinit přesto, že provoz našeho
vodohospodářského svazku je ziskový - provozní zisk minimálně cca 700 tis. Kč za minulý rok. S cílem
dodržet závazek občanům a s ohledem na hospodářské výsledky Svazku dospěla po obsáhlé diskuzi valná
hromada k projednání návrhu na zařazení bonusu za užívání komplexních služeb Svazku do vyúčtování
vodného ve výši nárůstu ceny fakturované zákazníkům.
Návrh usnesení: VH schvaluje zvýšení ceny stočného o 2,04 Kč bez DPH za 1m 3 na konečných 27,04 Kč
bez DPH za 1m3 s platností od 1. 1. 2018. Současně stanovuje bonus za využití komplexních služeb z ceny
vodného ve výši 2,04 Kč bez DPH pro odběratele/zákazníky napojené na oddílnou novou kanalizaci.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 1 hlasů zdržel/a 1 hlasů
Ad 6
Místopředseda Svazku Milan Havlík a člen rady Svazku předložili nabídku firmy Provod – inženýrská
společnost, s.r.o., IČ 250 23 829 na provedení výkonu autorského dozoru projektanta na stavbu „Košťálov a
Libštát – Kanalizace a ČOV , III. etapa. Nabídka činí 125 000 Kč bez DPH při době stavby 27 měsíců.
Vzhledem k tomu, že firma Provod je odpovědným projektantem, oba navrhli uzavření této smlouvy schválit
a pověřit místopředsedu k podpisu předmětné smlouvy.
Hlasování o návrhu: pro 17 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Místopředseda Svazku Milan Havlík a člen rady Svazku předložili nabídku firmy Provod – inženýrská
společnost, s.r.o., IČ 250 23 829 na zpracování zadávací dokumentace na stavební práce dle zákona
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zajištění technického a ekonomického poradenství při
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realizaci výběrového řízení a pro vývěr technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbu
„Košťálov a Libštát – Kanalizace a ČOV , III. etapa. Nabídka činí 48 000 Kč bez DPH. oba navrhli
uzavření této smlouvy schválit a pověřit místopředsedu k podpisu předmětné smlouvy.
Hlasování o návrhu: pro 17 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Místopředseda Svazku Milan Havlík a člen rady Svazku předložili nabídku firmy Provod – inženýrská
společnost, s.r.o., IČ 250 23 829 na zpracování žádosti o dotaci z Fondu obnovy a rozvole Libereckého
kraje na stavbu „Košťálov a Libštát – Kanalizace a ČOV , III. etapa. Tato nabídka nebyla schválena
k uzavření smlouvy.
Ad7
Místopředseda Havlík předložil členům valné hromady výčet vad v Reklamačním protokolu č. 4., včetně
aktuální odpovědi zhotovitele (Eurovia/Syner) na požadavek opravy.
Ad8a
Členové valné hromady se seznámili se Zprávou o výsledku přezkoumávání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Svazek obcí Košťálov – Libštát za rok 2017, zpracovanou odborem kontroly Libereckého kraje
č.j. LK – 0195/17/Gro se závěrem, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a že „… nebyla zjištěna žádná
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.“ Členové
VH Svazku vzali zprávu na vědomí.
Ad8b
Členové VH zamítli písemné i ústní žádosti o snížení platby za vodné a stočné za rok 2017 v situacích, kdy
došlo k poruše na vodovodních rozvodech v majetku odběratele – tedy za vodoměrem.
Ad8c
Starosta městyse Libštát Pavel Janata shrnul současnou fázi příprav na zahájení stavby Kanalizace Libštát.
Na Vodoprávním úřadě v Semilech bylo zahájení řízení „Změna stavby před dokončením“ na část
kanalizace od kina v Libštátě po napojení do Košťálov. Probíhají jednání s majiteli nových dotčených
pozemků.

Jednání skončeno v 20: 00
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Usnesení z 01/2018. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 26. března 2018 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:
01/2018
Návrhovou komisi ve složení: Pavel Janata a Pavel Vejnar
Mandátovou komisi ve složení: Luboš Máslo a Zdeněk Kopecký
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Věru Seidlovou a Ivo Jiřička.
02/2018
Rozpočet Svazku obcí na rok 2018

03/2018
Zvýšení ceny stočného o 2,04 Kč bez DPH za 1m3 na konečných 27,04 Kč bez DPH za 1m3 s platností od 1.
1. 2018. Současně stanovuje bonus z ceny vodného za využití komplexních služeb ve výši 2,04 Kč bez DPH
pro odběratele/zákazníky napojené na oddílnou novou kanalizaci.
04/2018
Uzavření smlouvy s firmou Provod – inženýrská společnost, s.r.o., IČ 250 23 829 na provedení výkonu
autorského dozoru projektanta na stavbu „Košťálov a Libštát – Kanalizace a ČOV , III. etapa za nabídkovou
cenu 125 000 Kč bez DPH pro dobu stavby 27 měsíců.
05/2018
Uzavření smlouvy s firmou Provod – inženýrská společnost, s.r.o., IČ 250 23 829 na zpracování zadávací
dokumentace na stavební práce dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zajištění
technického a ekonomického poradenství při realizaci výběrového řízení a pro vývěr technického dozoru
investora a koordinátora BOZP na stavbu „Košťálov a Libštát – Kanalizace a ČOV , III. etapa. Nabídka činí
48 000 Kč bez DPH.

Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Věra Seidlová, Ivo Jiřiček

V Košťálově 26. března 2018

Vyvěšeno: 16.4.2018
Svěšeno: 2.5.2018

