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Zápis z 02/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát (VH SO), konané
2. června 2013 v kanceláři starosty OÚ Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: PaedDr. Miloslav Janata, Milan Havlík, Miroslav Doškař, RNDr. Jiří Jína,
Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., Zdeněk Kopecký, Lenka Cincibusová, Karel Čermák,
Lukáš Kmínek, Luboš Máslo a Libor Vlček a Ivo Jiřiček.
Za obec Libštát: Pavel Janata a Luděk Opočenský.
Hosté: Ing. Jiří Kovalčík, za SčVK a.s., oblastní závod Turnov, stř. Jilemnice.
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 PaedDr. Miloslav Janata a
Luděk Opočenský, členy návrhové komise - navrženi byli RNDr. Jiří Jína a Milan Havlík a
členy mandátová komise - navrženi byli Karel Čermák a Lenka Cincibusová. Všichni
navržení byli jednomyslně schváleni.
Poté přistoupil ke schválení programu jednání, navržený a o připomínky doplněný program
byl jednomyslně schválen.
Prvním bodem jednání byla kontrola usnesení z minulého zasedání, splněny byly všechny
body.
Dále Milan Havlík navrhl složení orgánu pro schvalování roční účetní závěrky. Navrženi byli
PaedDr. Miloslav Janata, Pavel Janata a Milan Havlík. Návrh byl schválen všemi hlasy
přítomných.
Poté předseda svazku přerušil na 20 minut jednání valné hromady, během přestávky se sešel
orgán pro schvalování roční účetní závěrky.
Po přestávce se valná hromada seznámila s výsledkem jednání tříčlenného orgánu pro
schvalování závěrky, kdy tento orgán závěrku se všemi přílohami projednal a bez připomínek
schválil.
Nyní předložil předseda svazku PaedDr. Miloslav Janata k projednání Závěrečný účet Svazku
obcí Košťálov – Libštát za rok 2013 včetně výsledků kontroly hospodaření, kterou provedl
Krajský úřad Libereckého kraje s výsledkem: „nebyly shledány chyby a nedostatky“.
Předložený dokument byl schválen bez výhrad všemi hlasy přítomných.
Dalším bodem byla informace o postupu v budování kanalizace a ČOV:
Příslušná stavební povolení na obě etapy byla vydána a nabyla právní moci. Hodnotící komise
rovněž vybrala firmu na stavební dozor investora (firma Melichar...) a zhotovitele stavby
(sdružení Eurovia a Syner). M. Havlík informoval, že ve výběrovém řízení na zhotovitele
proti oznámení o vyloučení jedné nabídky pro podezření na nepřiměřeně nízkou cenu a proti
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, podal jeden z uchazečů námitku k zadavateli
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(tedy k předsedovi Svazku PaedDr. Janatovi). Ten obě námitky po důkladném posouzení
zamítl. Dne 16. 5. 2014 tentýž neúspěšný uchazeč – firma Metrostav- podal návrh k Úřadu na
ochranu hospodářské soutěže na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrh na
předběžné opatření, které nám zakáže uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. Takže
v současné době nemůžeme připravenou stavbu zahájit a musíme čekat na vyjádření
(rozhodnutí/nerozhodnutí) výše uvedeného úřadu. Dle sdělení odborných stavebních firem je
stavba celé kanalizace v období 2014 – 2016 nadále reálná. Milan Havlík dále informoval,
že vedení Svazku obcí spolupracuje s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže a také, že
Metrostav jako stěžovatel obdržel výzvu od Úřadu na zaplacení kauce ve výši 1 267 289 Kč
ve lhůtě 5 dnů od doručení usnesení Úřadu (pozn.: tato lhůta uplyne v první dekádě června
2014).
Jednání skončeno v 18:55 hodin
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: PaedDr. Miloslav Janata a Luděk Opočenský
V Košťálově 2. června 2014
Usnesení z 02/2013. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 2. června 2014 v kanceláři starosty Obce Košťálov

Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
05/14
Návrhovou komisi ve složení: Milan Havlík a RNDr. Jiří Jína
Mandátovou komisi ve složení: Lenka Cincibusová a Karel Čermák
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisuLuďka Opočenského a PaedDr. Miloslava Janatu.
06/14
Složení orgánu pro schvalování roční účetní závěrky: PaedDr. Miloslav Janata, Pavel Janata a
Milan Havlík.
07/14
Závěrečný účet Svazku obcí Košťálov – Libštát za rok 2013 včetně výsledků kontroly
hospodaření, kterou provedl Krajský úřad Libereckého kraje s výsledkem: „nebyly shledány
chyby a nedostatky“ a to bez výhrad.

Zapsal Milan Havlík
Ověřili: PaedDr. Miloslav Janata a Luděk Opočenský
V Košťálově 2. června 2014

