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Zápis z 05/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát (VH SO), konané
6. října 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, Bohumil Matura, Karel Čermák, Ivo
Jiřiček, Zdeněk Kopecký a Lenka Cincibusová.
Za obec Libštát:
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 Karel
Čermák, 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 a Milan Havlík seznámili přítomné s postupem
zemních prací na stavbě kanalizace a ČOV v Košťálově. Tři pracovní čety pracují na stoce Y
(od ČOV ke křižovatce u Hlubučků), jedna pracovní četa pracuje na stoce C (vpravo pod
mostem na Stružinec), zde dochází i k rekonstrukci vodovodu a jeho přepojení na
košťálovskou síť a poslední četa začala práci na stoce G (od navážky u Vávrových přes silnici
nahoru Na Výsluní). Zakládací práce na objektu ČOV nabraly též zpoždění, především
z důvodu neúspěšné aktivace podélného kotvení do svahu. Přítomní členové valné hromady
Svazku vyjadřovali nespokojenost s postupem prací, obavy z dodržení podmínek dotace a
dokončení stavby na konci příštího roku.
Závěrem členové valné hromady Svazku všemi hlasy schválili pověření pro předsedu rady
Svazku PaedDr. Miloslava Janatu k podpisu smlouvy o dotaci Identifikační číslo EDS/SMVS
ISPROFIN 115D112001119 dle rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP č. 12133641 na
projekt „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV“ v rámci OPŽP, které bylo vydáno MŽP dne
30. 5.2013.
Jednání valné hromady se ve svém třetím bodě zabývalo opravenou-aktualizovanou výší
dotace. Její původně plánovaná výše se nyní změnila z cca 112 mil. Kč na 100 mil. Kč,
vyjádřeno v procentech z 75,13% na pouhých 71,83 % uznatelných nákladů. Podle tvrzení
našeho zpracovatele podkladů vůči OPŽP (firmy PROVOD) je to dáno procentuální výší
technologické části stavby a především kratší dobou realizace. Tu jsme však nezpůsobili my,
ale zákon o zadávání veřejných zakázek, odvolání neúspěšné firmy a rozhodování ÚOHS-u ,
byť celkem rychlé. A právě my, jako zadavatel a investor, máme být za zkrácení doby
výstavby, při pevném zachování ukončení stavby v září 2015, potrestáni nižší dotací, resp.
procentem dotace. Valná hromada uložila vedení Svazku zaslat dopis náměstkovi SFŽP Mgr.
Martinovi Kubice o vysvětlení této situace, případně o zjednání nápravy.
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Dalším bodem jednání bylo projednání Rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017. Návrh
rozpočtového výhledu byl schválen všemi hlasy. Rozpočtový výhled viz příloha č. 1 tohoto
zápisu.
Jednání skončeno v 18:15 hodin

Usnesení z 05/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 6. října 2014 v kanceláři starosty Obce Košťálov

Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
15/14
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: Karla Čermáka a PaedDr. Miloslava Janatu.
16/14
Pověření předsedy rady Svazku PaedDr. Miloslava Janatu k podpisu smlouvy o dotaci
Identifikační číslo EDS/SMVS ISPROFIN 115D112001119 dle rozhodnutí o poskytnutí
podpory ze SFŽP č. 12133641 na projekt „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV“ v rámci
OPŽP, které bylo vydáno MŽP dne 30. 5.2013.
17/14
Zaslat dopis náměstkovi SFŽP Mgr. Martinovi Kubice s žádostí o vysvětlení změny ve
financování akce „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV“ a žádostí o sjednání nápravy.
18/14
Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2017. Viz příloha č. 1.
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: PaedDr. Miloslav Janata a Karel Čermák
V Košťálově 6. října 2014

