Zasedání VH SO 07
15.12.2014
body 28– 29/14
Strana 1 (celkem 3)

Zápis z 07/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
15. prosince 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: PaedDr. Miloslav Janata, Milan Havlík, Miroslav Doškař, Martin Mikula,
Mgr. Pavlína Hejsková Ph.D., Lukáš Kmínek, Lenka Barochová, Věra Seidlová, Ivo
Jiřiček a Lenka Cincibusová.
Za obec Libštát: Ing Jan Šimůnek, Vítězslav Kříž a Pavel Janata
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 13 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 13 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 13 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Členy mandátové komise – navrženi byli Lukáš Kmínek a Mgr. Pavlína Hejsková, Schváleni
všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 13 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Poté přistoupila ke schválení programu jednání, přečetla program dle řádně zveřejněné
pozvánky:
1. Volba zapisovatele, ověřovatele, návrhové a mandátní komise
2. Kontrola usnesení z minulé VH SO
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Informace o průběhu stavby kanalizace a ČOV
5. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření Svazku za r. 2014
6. Diskuze, usnesení, závěr
Žádný návrh na doplnění nebyl předložen. Navržený program byl schválen všemi hlasy
přítomných.
Hlasování o návrhu:

pro 13 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 Lenka Cincibusová předložila návrh na Rozpočtové opatření č 1.
Rozpočtové opatření č. 1, viz příloha č. 1 tohoto zápisu bylo schváleno všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 13 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Místopředseda Svazku Milan Havlík informoval o průběhu stavby a zaměřil se na tato témata:
1. Kritická místa stavby, na kterých závisí zprovoznění stokové sítě a ČOV do půlročního
zkušebního provozu. Jedná se o vlastní stavbu ČOV, kde zpoždění ze zahájení stavby je i díky
víkendovým směnám zkracováno. Dále zmínil stavbu čerpací stanice v prostoru vlevo pod
stružineckým mostem. Vzhledem ke k jinému zjištění geologického podloží při zakládání
stavby, než bylo zjištěno při geologickém průzkumu při zpracovávání projektové
dokumentace, bylo třeba založení stavby upravit a přepracovat. Opravená projektová
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dokumentace byla již firmou PROVOD předána zhotoviteli a ten provádí ocenění položek.
Předpokládáme, že vlastní stavba započne během ledna 2015. Dalším kritickým bodem je
budování páteřní stoky A vedoucí od čerpací stanice u stružineckého mostu přes Olešku, dále
po pravém břehu řeky, za mostem u Slávie přechází na levý břeh a za „modrým“ mostem u
Octárny zpět na pravý břeh a Bucharkou na Barevnu k mostu Na Hranicích. Budování této
stoky je komplikováno historicky naplaveným nestabilním zvodnělým podložím. Dále stoka
vede také v blízkosti staveb a objektů. Proto jsou na provedení takovýchto průchodů
zvažovány podvrty a protlaky, které jsou šetrnější pro nejbližší okolí.
2. Úhrada za stavební práce zhotoviteli společnosti Eurovia Syner byla za první zářijovou,
dále za říjnovou a listopadovou (do 20.11.2014) fakturaci provedena 15. 12.2014. Úhradu
faktur dotačním úřadem Státním fondem životního prostředí na náš účet v České národní
bance jsme obdrželi až 11. 12. 2014 a po nutných převodních transakcích s doplněním
vlastních prostředků (spoluúčasti ve výši cca 75%) jsme neprodleně provedli úhradu všech tří
zhotovitelských faktur. Nutno dodat, že první faktura za září byla uhrazena s cca 11 denním
zpožděním a zbylé dvě zase v předstihu, tj. před lhůtou splatnosti. Za prosinec resp. za období
od 20.11.2014 do 31.12.2014 bude vystavena faktura v letošním roce s datem splatnosti
15.2.2015. O výše uvedeném postupu byla zhotovitelská společnost informována na
posledním kontrolním dnu.
3. Dodatek č. 1 Zhotovitel společnost Eurovia Syner navrhla na druhém mimořádném setkání
na úrovni statutárních zástupců zavřít Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo, který týká zkrácení
doby výstavby z 18ti měsíců na 15 měsíců a předání ČOV do zkušebního provozu do
31.5.2014. V případě předání ČOV do zkušebního provozu se jedná o prodloužení termínu
s ohledem na komplikace při zakládání stavby čerpací stanice. Zastupitelé se měli s písemným
zněním dodatku možnost seznámit, neměli k návrhu výhrady a pověřili vedení obce k jednání
s SFŽP ve spolupráci s firmou PROVOD. Konečné znění dodatku bude projednáno na první
schůzi Svazku obcí v roce 2015.
4. Pozastavení prací o Vánocích. V pátek 19. 12 2014 bude ukončena stavební činnost na
všech stokách a jednotlivá místa budou přiměřeně uklizena, výkopy zasypány, případně
ohrazeny. Výkopy v komunikacích budou po zhutnění dosypány štěrkodrtí případně drtí větší
frakce. Výkopem přímo nedotčené asfaltové komunikace budou očištěny a ve spolupráci
s SDH Košťálov v pátek a v sobotu omyty tlakovou vodou. V příštím roce bude stavba
zahájena pravděpodobně po 12. lednu 2015.
5. Kalkulace budoucího stočného. V návaznosti na minulé zasedání, kde byla jedním z bodů
jednání i kalkulace budoucího stočného místopředseda Svazku M. Havlík uvedl, že i on
očekává, že cena stočného bude vycházet z reálných provozních nákladů včetně tvorby rezerv
na případné pozáruční opravy a současně musí být sociálně únosná.
Předsedkyně svazku předložila přítomným členům Valní hromady SO Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření Svazku obcí Košťálov a Libštát, IČ 62013203 za přezkoumané
období od 1.1.2014 do 24.10.2014 se závěrem „nebyly zjištěny nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.“ Výsledky přezkoumání č.j.
LK-0194/14/Her byly členy valné hromady vzaty na vědomí.
Jednání skončeno v 19:00
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Usnesení z 07/2014. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 15. prosince 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Košťálov
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
28/14
Návrhovou komisi ve složení: Milan Havlík a Pavel Janata
Mandátovou komisi ve složení: Lukáš Kmínek a Mgr. Pavlína Hejsková
Zapisovatele: Milana Havlíka
Ověřovatele zápisu: Ing. Jan Šimůnek a Ivo Jiřiček.
29/14
Rozpočtové opatření č. 1, viz příloha č. 1
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Ing. Jan Šimůnek a Ivo Jiřiček
V Košťálově 15. prosince 2014
Vyvěšeno: 23.02.2015
Svěšeno:
08.03.2015

