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Zápis z 04/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát (VH SO), konané
25. srpna 2014 v kanceláři starosty OÚ Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: PaedDr. Miloslav Janata, Milan Havlík, Miroslav Doškař, RNDr. Jiří Jína, Mgr. Pavlína
Hejsková Ph.D., Lukáš Kmínek, Karel Čermák, Luboš Máslo, Ivo Jiřiček, Libor Vlček, Zdeněk
Kopecký a Lenka Cincibusová.
Za obec Libštát: Luděk Opočenský .
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 mandátové komise – navrženi byli Mgr.
Pavlína Hejsková Ph.D. a Lukáš Kmínek. Všichni navržení byli jednomyslně schváleni.
Poté přistoupil ke schválení programu jednání, navržený a o připomínky doplněný program byl jednomyslně
schválen.
Kontrola usnesení byla přesunuta na následující jednání.
Předseda svazku PaedDr. Miloslav Janata přednesl návrh vyhlášení výběrového řízení na doplnění
vodovodní sítě v Košťálově – dolní konec. Na akci jsme obdrželi příslib dotace od Krajského úřadu
Libereckého kraje ve výši 1 489 000 Kč. Stavba musí probíhat v přesné koordinaci s pokládáním
kanalizačního potrubí v dané lokalitě. Dále navrhl, aby administraci výběrového řízení provedl Ing. Roman
Charvát z Vrchlabí. Návrh na vyhlášení výběrového řízení a administrátor řízení byli schváleni všemi hlasy.
Také navrhl pro výše uvedené výběrové řízení oslovit tyto firmy:
1. Severočeské vodovody a kanalizace, IČ 490 99 451
2. Ing. Josef Kalenský, Lánov č. 156, IČ 444 25 147
3. Sdružení Eurovia – Syner, IČ 452 74 924
Návrh byl schválen všemi hlasy.
Rovněž byla schválena komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ve složení:
Ing. Roman Charvát, Milan Havlík a Zdeněk Hudec.
Dále člen rady svazku Milan Havlík informoval přítomné o postupu ve stavbě kanalizace a ČOV Košťálov:
Budování započne výkopovými pracemi v místě pro ČOV v dolní části Košťálova. Zhotovitel (Sdružení
Eurovia-Syner) provedl zpřesnění umístění sítí na pozemcích a především dotčených komunikacích.
V současné době je to především silnice II tř. od Semil k mostu přes Olešku u Slávie. PaedDr. Janata sdělil,
že tak dochází ke konkretizaci uzavírek na této komunikaci. Úplná uzavírka od dnešních dnů do října 2014
na část této komunikace od ČOV po křižovatku u Hlubučků, s objízdnou trasou přes Stružinec a s
(předběžně) zachovanou autobusovou dopravou místem stavby. M. Havlík dále informoval, že probíhají
jednání o stálém a dočasném uložení výkopové zeminy, jednání o umístění znaku obce na kanalizační
poklopy, že byla navázána ze zákona nutná spolupráce s archeologickým dohledem (Muzeum Českého ráje
v Turnově) nad výkopovými pracemi a další nutné práce a činnosti před vlastním zahájením výkopových
prací pro ČOV, čerpací stanici a stokovou síť. Nejpozději začátkem září 2014, jak na kontrolním dnu
přislíbili zástupci zhotovitele, dojde k vlastnímu započetí výkopových prací dle aktualizovaného
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harmonogramu až v pěti pracovních četách (čelech), mimo stavby ČOV. Závěrem uvedl, že veškeré
relevantní informace o stavbě, projektové dokumentaci, dodavatelích, harmonogramech, uzavírkách a
omezeních dopravy na místních i krajských komunikacích budou k dostupné na www.kostalov.cz/kanalizace
Valná hromada svazku rovněž schválila uzavření mandátní smlouvy s firmou Petr Nápravník IČ 13132806
na koordinátora bezpečnosti BOZP na stavbě kanalizace a ČOV Košťálov. Ačkoli se jedná dotačně
neuznatelnou položku, uzavření takové smlouvy požaduje zákon.
Jednání skončeno v 18:55 hodin

Usnesení z 04/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 25. srpna 2014 v kanceláři starosty Obce Košťálov

Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
12/14
Návrhovou komisi ve složení: Milan Havlík a RNDr. Jiří Jína
Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D. a Lukáš Kmínek
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Luďka Opočenského a PaedDr. Miloslava Janatu.
13/14
Vyhlášení výběrového řízení na doplnění vodovodní sítě v Košťálově – dolení konec, Oslovení firem:
Severočeské vodovody a kanalizace, IČ 490 99 451, Ing. Josef Kalenský, Lánov č. 156, IČ 444 25 147,
Sdružení Eurovia – Syner, IČ 452 74 924 a složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ve
složení Ing. Roman Charvát, Milan Havlík a Zdeněk Hudec.

14/14
Uzavření mandátní smlouvy s firmou Petr Nápravník IČ 13132806 na koordinátora bezpečnosti práce BOZP
na stavbě kanalizace a ČOV Košťálov.
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: PaedDr. Miloslav Janata a Luděk Opočenský
V Košťálově 25. srpna 2014

