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Zápis z 03/2015. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
18. května 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 a Karel Čermák.
Za obec Libštát: Ing. Jan Šimůnek, MUDr. Vít Šlechta, Vítězslav Kříž, Zdeněk Faistaver 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 17 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 17 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

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

pro 17 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Členy mandátové komise – navrženi byli Lenka Barochová a Karel Čermák, schváleni všemi
hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 17 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Poté přistoupila ke schválení programu jednání, přečetla program dle řádně zveřejněné
pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátní komise
Kontrola usnesení z minulé VH SO
Dodatek č. 6 ke smlouvě o provozování kanalizace a vodovodů - SčVk , a.s.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Košťálov – Libštát za rok 2014

Závěrečný účet a roční účetní uzávěrka SO za rok 2014
Informace o průběhu stavby kanalizace a ČOV
Diskuze, usnesení, závěr

Žádný návrh na doplnění nebyl předložen. Navržený program byl schválen všemi hlasy
přítomných.
Hlasování o návrhu:

pro 17 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 předložila návrh na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o
komplexním provozování vodohospodářského zařízení uzavřené dne 30. dubna 1997.
Předmětem navrhovaného Dodatku č. 6 je prodloužení uzavřené smlouvy o jeden rok
s půlroční výpovědní lhůtou a automatickým prodlužováním o jeden rok (původní smlouva
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obsahovala ujednání o prodlužování o tři roky) a dále vyjmutí provozování kanalizačních
zařízení v Košťálově a Libštátě. Kanalizační síť v Košťálově v letošním roce po dokončení
nové splaškové kanalizace bude provozována jako oddělená přímo Svazkem a stejně tak bude
i v Libštátě, byť zatím jako kanalizace sdružená. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o komplexním
provozování vodohospodářského zařízení uzavřené dne 30. dubna 1997 mezi Svazkem obcí
Košťálov – Libštát, IČ 62013203 a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, Přítkovská
1689, Teplice, IČ 49099451 byl schválen všemi hlasy.
Hlasování o Dodatku č. 6: pro 17 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů
Dále byli přítomní členové Valné hromady Svazku informováni, že byly zveřejněny:
Návrh Závěrečného účtu Svazku, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí
Košťálov – Libštát za rok 2014 a Účetní uzávěrka. Tyto dokumenty budou projednány a
schváleny na následujícím zasedání po proběhu lhůty pro zveřejnění. K nahlédnutí jsou na
obou obecních úřadech a členům valné hromady byly zaslány v předstihu elektronicky.
Místopředseda Svazku Milan Havlík informoval přítomné o průběhu stavby
kanalizace, čerpací stanice a čistírny odpadních vod v Košťálově. Mimo jiné uvedl, že
pokračují závěrečné práce na dokončení stoky M (od bývalé pražské zastávky po most Na
Hranicích) a do středy 20.5.2015, tedy s třídenním zpožděním oproti plánu, bude komunikace
II. třídy po položení finálního asfaltového povrchu otevřena pro veškerou dopravu. Na toto
zprovoznění bude ihned navazovat úplná uzavírka pro vybudování stoky J3 od košťálovského
železničního přejezdu za zatáčku v hlavní silnici, která bude trvat cca 14 dní a také bude
končit finálním asfaltovým povrchem. Na objektu ČOV byly zahájeny první zkoušky
technologií, zatím pouze s vodou. I objekt čerpací stanice s technologiemi by měl být
dokončen nejpozději začátkem července. Celkově se stavba potýká s cca dvouměsíčním
zpožděním a tak k připojování prvních domů do kanalizační sítě bude možné provádět
nejdříve až na konci července 2015. Je proto vhodné si vlastní soukromou část přípojky,
pokud je budována nově, připravit v předstihu a pak pouze čekat na výzvu na přepojení. Jinak
v Košťálově dokončuje hlavní kanalizační síť na páteřní stoce A s příslušnými překopy
Olešky a protlaky ve třech kritických místech: pod komunikací nad stružineckým mostem, u
Skalských a u DPS).
Místopředseda Svazku Pavel Janata informoval přítomné o Městysem Libštát
vyžádaném vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací k projektové dokumentaci Ing.
Zdeňka Hudce ke stavebnímu povolení na kanalizační síť v Libštátě. Ve stanovisku se uvádí
některá doporučení, která mohou vést zřejmě k hladšímu průběhu stavby než jaký se jeví
v Košťálově. Jedná se především o přesné geodetické zaměření sítí (a to nejen vodovodních a
původní kanalizace, ale i plynu a elektřiny), dále o doporučení nevyrábět šachtová dna
dopředu, ale nejlépe až dle konkrétní situace a také kamerové zjištění stavu relativně nové
kanalizace na Ptačák. Odborný pracovník provozovatele vodovodu také doporučuje
souběžnou výměnu několika starších vodovodních řadů – jako vyvolané investice, které lze
pak zahrnout do nákladů stavby. Místopředseda M. Havlík tlumočil písemné stanovisko Ing.
Hudce, ve kterém uvádí např., že přesné geometrické zaměření stávajících sítí je jistě vhodné,
ale plošně je velmi drahé, a to navíc vždy nevypovídá nic o hloubce umístění té či oné sítě. O
vybudované kanalizaci na Ptačáku, nebyl informován, že není ve stavu, kdy ji lze přímo
napojit a tak ji považoval za „hotovou“. K obsáhlému stanovisku doplnil M. Havlík, že
šachtová dna se vyrábějí průmyslově na míru a v předstihu a změny zaústění jsou poměrně
díky výrobním lhůtám problematické. Podobně se lze podívat i na oblast vyvolaných investic,
které mohou stavbu nepřiměřeně zdražit a to i vzhledem k podávané žádosti o případnou
dotaci na SFŽP.
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V diskuzi se MUDr. Šlechta zajímal o platební morálku zhotovitelské firmy
košťálovské kanalizace. V odpovědi M. Havlík uvedl, že Obec Košťálov, resp. Svazek po
lhůtě splatnosti žádné prostředky zhotoviteli nedluží a bohužel za další smlouvy mezi
subdodavateli a dokonce mezi subdodavateli subdodavatelů nenese odpovědnost.
Jednání skončeno v 19:00

Usnesení z 03/2015. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 18. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
08/15
Předložený program dle pozvánky
Návrhovou komisi ve složení: Milan Havlík a Pavel Janata
Mandátovou komisi ve složení: Lenka Barochová a Karel Čermák
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Šimůnek a Ivo Jiřiček.
09/15
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o komplexní provozování vodohospodářského zařízení uzavřené
dne 30. dubna 1997 mezi Svazkem obcí Košťálov – Libštát, IČ 62013203 a Severočeskými
vodovody a kanalizacemi, Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099451.
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Ing. Jan Šimůnek a Ivo Jiřiček
V Košťálově 18. května 2015

Vyvěšeno: 27.05.2015
Svěšeno: 12.06.2015

