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Zápis z 02/2015. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
23. března 2015 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: Lenka Cincibusová, Milan Havlík, PaedDr. Miloslav Janata, Miroslav
Doškař, Martin Mikula, Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., Luboš Máslo, Věra Seidlová,
Ivo Jiřiček, Lenka Barochová, Zdeněk Kopecký, Lukáš Kmínek a Karel Čermák.
Za obec Libštát: Ing. Jan Šimůnek, Irena Janatová a Pavel Janata
Prezenční listina – viz příloha č. 1 tohoto zápisu
Jednání započato v 18:00 hodin
Jednání zahájila Lenka Cincibusová, přivítala přítomné. Provedla volbu:
Zapisovatele, navržen byl Milan Havlík, schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 16 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 16hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

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

pro 16 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Členy mandátové komise – navrženi byli Irena Janatová a Mgr. Pavlína Hejsková, schváleni
všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 16 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Poté přistoupila ke schválení programu jednání, přečetla program dle řádně zveřejněné
pozvánky:
1. Volba zapisovatele, ověřovatelů, návrhové a mandátové komise
2. Kontrola usnesení z minulé VH DSO
3. Rozpočet Svazku na rok 2015
4. Informace o průběhu stavby kanalizace a ČOV
5. Diskuze, usnesení, závěr
Žádný návrh na doplnění nebyl předložen. Navržený program byl schválen všemi hlasy
přítomných.
Hlasování o návrhu:

pro 16 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Lenka Cincibusová provedla kontrolu usnesení z minulého zápisu, konstatovala, že
všechny uložené body byly splněny.
V návaznosti na kontrolu usnesení bodu 03/15 bylo schváleno uzavření Smlouvy o
dílo na dokončení a projednání projektové dokumentace k vydání stavebního povolení na Vrt
– zdroj vody – Libštát. Za nabízenou cenu 20 tis. Kč + DPH zakázku provede Ing. Zdeněk
Hudec, Spojovací 180, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 12808300 v termínu do 30.
10. 2015. Předsedkyně svazku Lenka Cincibusová byla pověřena uzavřením výše uvedené
smlouvy.
Hlasování o návrhu na uzavření smlouvy:

pro 16 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Předsedkyně Svazku Lenka Cincibusová předložila návrh Rozpočtu Svazku na rok
2015. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný ve výši 119 477 923 Kč a bude tvořen
příspěvky obou obcí a příjmem dotace od SFŽP na stavbu kanalizace a ČOV. U Košťálova
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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. Poté byl Rozpočet Svazku
na rok 2015 ve výši 119 477 923. Kč schválen jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve výši
119 477 923. Kč. Rozpočet Svazku obcí Košťálov – Libštát na rok 2015 – viz příloha č. 2
tohoto zápisu.
Hlasování o návrhu:

pro 16 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Místopředseda Svazku Milan Havlík informoval o průběhu stavby a přečetl
přítomným druhý vytýkací dopis statutárním zástupcům firem Eurovia a Syner k
časovému průběhu a kvalitě stavby. Dopis bude následující den zaslán a 31. 3. 2015 se
odpovědní zástupci na jednání svolaném na Obecní úřad v Košťálově vyjádří k problémům
stavby, zmíněným v dopise a nejen k nim. Pan Zdeněk Kopecký navrhl zvážit i využití právní
pomoci při jednání s dodavatelskou firmou. Dále PaedDr. Janata vyzval k opakovanému
jednání s Libereckým krajem o příspěvek na obnovení komunikací II. třídy po kanalizaci.
Předsedkyně svazku k tomuto sdělila, že se členem rady Libereckého kraje pro dopravu p.
Vladimírem Mastníkem jednala, bohužel z důvodu nejednání zástupců obce či svazku před
stavbou kanalizace není zpracována projektová dokumentace a není možné v současné době
zařadit obnovu silnic v obci Košťálov do současných - letošních možných dotačních titulů.
V letošním roce bylo Libereckým krajem zadáno zpracování projektové dokumentace pro
obnovu silnic v obci Košťálov (z Kundratic, do Košťálova silnice II.286 a z Košťálova II.
286 do Lomnice nad Popelkou), tyto projekty budou připraveny pro dotační výzvy pro
současné plánovací období tj. do r. 2020. A nadále bude jednat o opravě silnice II.283 (z
křižovatky pod nádražím - směr Semily), neboť celkový stav silnic v obci Košťálov je ve
špatném – havarijním stavu. Po stavbě kanalizace musíme položit asfaltový koberec v celé šíři
silnice (požadavek Krajské správy silnic Libereckého kraje p.o., spravuje silnice pro vlastníka
– Liberecký kraj), ale dotačně způsobilý náklad je pouze šířka opravy výkopu a ostatní musí
Svazek obcí Košťálov - Libštát platit z rozpočtu svazku (jelikož jde o kanalizaci v Košťálově,
z rozpočtu Obce Košťálov).
Položit asfaltový koberec musíme v celé šíři, ale dotačně způsobilý náklad je pouze
šířka výkopu. Na závěr svého vystoupení Milan Havlík uvedl, že počátkem dubna vyjdou
Košťálovské noviny, ve kterých budou občané informováni o budování o postupu budování
soukromé části kanalizačních přípojek a podmínkách pro příspěvku Obce Košťálov na tyto
části přípojek.
Předsedkyně svazku Lenka Cincibusová předložila návrh na uzavření Smlouvy o dílo
na rekonstrukci vodovodního řadu v Košťálově od „pražské zastávky“ k mostu na Hranicích.
Za nabídkovou cenu 459.400,55 Kč bez DPH práce provede firma Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451. Uzavření
smlouvy bylo schváleno všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

Jednání skončeno v 19:00

pro 16 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů
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Usnesení z 02/2015. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 23. března 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
04/15
Předložený program dle pozvánky
Návrhovou komisi ve složení: Milan Havlík a Pavel Janata
Mandátovou komisi ve složení: Irena Janatová a Mgr. Pavlína Hejsková
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Šimůnek a Ivo Jiřiček.
05/15
Uzavření Smlouvy o dílo na dokončení a projednání projektové dokumentace k vydání
stavebního povolení na Vrt – zdroj vody – Libštát. Za nabízenou cenu 20 tis. Kč + DPH
zakázku provede Ing. Zdeněk Hudec, Spojovací 180, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
IČ 12808300 v termínu do 30. 10. 2015.
06/15
Rozpočet Svazku na rok 2015 ve výši 119 477 923 Kč jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji ve
výši 119 477 923. Kč. Viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
07/15
Smlouvu o dílo na rekonstrukci vodovodního řadu v Košťálově od „pražské zastávky“
k mostu na Hranicích. Za nabídkovou cenu 459.400,55 Kč bez DPH práce provede firma
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO:
49099451.
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Ing. Jan Šimůnek a Ivo Jiřiček
V Košťálově 23. března 2015

Vyvěšeno: 31.03.2015
Svěšeno: 16.04.2015

