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Zápis z 02/2018 Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
4. června 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti obce Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: Milan Havlík, Miroslav Doškař, Luboš Máslo, Martin Mikula, Věra Seidlová, Ing.
Miroslav Cincibus, PaedDr. Miloslav Janata a Mgr. Pavlína Hejsková PhD.
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 15 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Ověřovatele zápisu - navrženi byli Věra Seidlová a Mgr. Pavlína Hejsková PhD, schváleni všemi hlasy
Hlasování o návrhu:

pro 15 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 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů
Členy mandátové komise – navrženi byli David Farský a Luboš Máslo, schváleni všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 15 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.

Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátní komise
Kontrola usnesení z minulé valné hromady Svazku obcí Košťálov – Libštát
Schválení závěrečného účtu Svazku
Schválení roční uzávěrky Svazku
Potvrzení zadávací dokumentace „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV,
3.etapa“, doplnění případných změn, vyhlášení výběrového zřízení
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s LBC krajem
Různé, organizační záležitosti
Diskuze, usnesení, závěr

Navržený program doplnil místopředseda návrhem na změnu pořadí bodu č. 3 a 4, s touto schválenou
drobnou změnou byl program schválen všemi hlasy schválen všemi hlasy přítomných.
Hlasování o návrhu: pro 15 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 4
Následně byla schůze Valné hromady svazku přerušena na zasedání tříčlenného orgánu Svazku obcí
Košťálov Libštát pro schvalování účetní závěrky.
Po přestávce s výsledky zasedání komise seznámil přítomné Milan Havlík. Sdělil, že bylo přijato usnesení
komise ve znění:
Orgán pro schvalování roční účetní závěrky Svazku obcí Košťálov a Libštát schvaluje Účetní závěrku za
roční účetní období 2017 k rozvahovému dni včetně povinných příloh: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
s doplňujícími informacemi a inventarizační zpráva. Výsledek hospodaření 1 880 815,80 (ztráta) bude
přeúčtován účetním zápisem 431/432 dnem schválení účetní závěrky. Účetní ztráta byla způsobena vratkou
jednorázovým zúčtování vratky DPH ze Svazku jednotlivým obcím v součtu přibližně stejné výši.
Protokol z jednání tříčlenné komise je přílohou tohoto zápisu
Ad 3
Místopředseda Svazku obcí Milan Havlík předložil návrh na schválení Závěrečného účtu Svazku obcí
Košťálov – Libštát (dále jen Svazku) za rok 2017. Návrh závěrečného účtu byl řádně zveřejněn na
elektronické a fyzické úřední desce. Po projednání místopředseda předložil návrh usnesení: Valná hromada
svazku schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Košťálov – Libštát za rok 2017 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017, kterou provedl Krajský úřad Libereckého kraje a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením svazku a to bez výhrad.
Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5
Poté místopředseda Svazku předložil Valné hromadě návrh na potvrzení zadávací dokumentace „Košťálov a
Libštát – kanalizace a ČOV, 3.etapa“. Z časových důvodů a z důvodu ohrožení čerpání dotace jsme byli
nuceni vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele už v minulém týdnu. Zadávací dokumentace včetně
položkového rozpočtu je už od 28. května 2018 zveřejněna na profilu zadavatele Svazku obcí Košťálov –
Libštát
a
byl
také
zveřejněn
ve
věstníku
veřejných
zakázek
na
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/69884 . Dle této zadávací dokumentace je
předpokládaná hodnota díla 58 890 tis. Kč bez DPH, kvalifikační požadavky splní mimo jiné firma, která
doloží realizaci tří zakázek v minimální hodnotě 35 mil. Kč. bez DPH a termín pro předložení nabídek trvá
do 9. července 2018, pokud nebude ze zákonných důvodů prodloužen. Členové Valné hromady
předloženou a elektronicky zveřejněnou zadávací dokumentaci včetně vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele stavby potvrdili v následném hlasování.
Hlasování o potvrzení zadávací dokumentace:
pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 6
V souvislostí s realizací projektové dokumentace rekonstrukce vodovodu Košťálov střed směrem na dolení
konec s názvem „Košťálov – oprava vodovodu Střed, k.ú. Košťálov předložil místostarosta Havlík návrh na
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/2085/2018 mezi Libereckým krajem IČ
70891508, na straně osoby budoucí povinné a Svazkem obcí Košťálov – Libštát na straně osoby budoucí
oprávněné. Uzavíraná smlouva se týká uložení vodovodního vedení do tělesa a pozemku silnice p.č. 1993/1
v k.ú. Košťálov. Uzavření smlouvy bylo schváleno všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Jednání skončeno v 19: 00
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Usnesení z 02/2018. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 4. června 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:
06/2018
Návrhovou komisi ve složení: Pavel Janata a Pavel Vejnar
Mandátovou komisi ve složení: Luboš Máslo a David Farský
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Věru Seidlovou a Pavlína Hejsková PhD.
Členy orgánu Svazku obcí Košťálov Libštát pro schvalování účetní závěrky: Pavla Janatu, Martina Mikulu
a Ing. Miroslava Cincibuse.
07/2018
Závěrečný účet Svazku obcí Košťálov – Libštát za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku za rok 2017, kterou provedl Krajský úřad Libereckého kraje a vyjadřuje souhlas s
celoročním hospodařením svazku a to bez výhrad.
08/2018
Potvrzení zadávací dokumentace „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 3.etapa“ včetně vyhlášení
výběrového řízení na zhotovitele stavby.
09/2018
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/2085/2018 mezi Libereckým krajem IČ
70891508, na straně osoby budoucí povinné a Svazkem obcí Košťálov – Libštát na straně osoby budoucí
oprávněné. Uzavíraná smlouva se týká uložení vodovodního vedení do tělesa a pozemku silnice p.č. 1993/1
v k.ú. Košťálov.
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Věra Seidlová, Mgr. Pavlína Hejsková PhD.
V Košťálově 4. června 2018
Vyvěšeno: 11.června 2018
Svěšeno: 27.června 2018

