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Zápis z 08/2015. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
7. prosince 2015 od 18 hodin v zasedací místnosti úřadu Městyse Libštát
Přítomni:
Za obec Košťálov: Lenka Cincibusová, Milan Havlík, PaedDr. Miloslav Janata, Miroslav Doškař, Luboš
Máslo, Lukáš Kmínek, Věra Seidlová, Ivo Jiřiček, Lenka Barochová, Zdeněk Kopecký a Karel
Čermák.
Za obec Libštát: David Farský, Pavel Vejnar, Stanislav Mach, Josef Chuchlík, Pavel Janata, Irena Janatová,
Zdeněk Faistaver, Ing. Jan Šimůnek a MUDr. Vít Šlechta
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 20 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Ověřovatele zápisu - navrženi byli Jan Šimůnek a Ivo Jiřiček, schváleni všemi hlasy
Hlasování o návrhu:

pro 20 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 20 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 20 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 Svazku Košťálov a Libštát
3.
Zpráva - informace o stavbě kanalizace a ČOV
4.
Rozpočtové provizorium
5.
Inventury 2015
6.
Změna počtu členů kontrolního výboru
7.
Cena vody 2016
8.
Zpráva kontrolního výboru
9.
Různé, organizační záležitosti
10.
Diskuze, usnesení, závěr.
Navržený byl schválen všemi hlasy přítomných.
Hlasování o návrhu:

pro 20 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Ad 2
Předsedkyně svazku Lenka Cincibusová provedla kontrolu usnesení z minulého zápisu, konstatovala,
že všechny uložené body byly splněny.
Ad 3
Místopředseda Svazku Milan Havlík informoval přítomné o závěrečné fázi stavby kanalizace a ČOV.
Probíhá zpracovávání bilančního změnového listu, který bude odrážet skutečné provedení a trasování stok a
veřejných částí přípojek.
Podle projektu k výběru zhotovitele mělo být realizováno:
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 v Košťálově 2460 m gravitační splaškové kanalizace DN 500, 8644,0 m gravitační kanalizace
DN 250 (z toho 370,5 m v kamenině); 103,0 m tlakové kanalizace; 5183,3 m veřejných částí
kanalizačních přípojek DN 150; 710,6 m veřejných částí kanalizačních přípojek DN 200 a
20,8 m tlakových kanalizačních přípojek.
 v Kundraticích 5463,0 m gravitační splaškové kanalizace DN 250; 478,9 m veřejných částí
kanalizačních přípojek DN 150; 47,5 m veřejných částí kanalizačních přípojek DN 200 a 5,6
m tlakových kanalizačních přípojek.
 v Čikváskách 11,3m veřejných částí kanalizačních přípojek DN 150 (jedná se o 2 kanalizační
přípojky na kanalizační stoce Y před objektem ČOV)
Na základě geodetického zaměření skutečného stavu bylo realizováno:
 v Košťálově 2436,87 m gravitační splaškové kanalizace DN 500, 8969,26 m gravitační
kanalizace DN 250 (z toho 328,57 m v kamenině), 103,0 m tlakové kanalizace; 5046 m
veřejných částí kanalizačních přípojek DN 150; 710,6 m veřejných částí kanalizačních
přípojek DN 200 a 20,8 m tlakových kanalizačních přípojek.
 v Kundraticích 5406,80 m gravitační splaškové kanalizace DN 250; 829,7m veřejných částí
kanalizačních přípojek DN 150; 47,5 m veřejných částí kanalizačních přípojek DN 200 a
5,6m tlakových kanalizačních přípojek.
 v Čikváskách 11,3m veřejných částí kanalizačních přípojek DN 150 (jedná se o 2 kanalizační
přípojky na kanalizační stoce Y před objektem ČOV).
Po vzájemném započítání bylo celkem realizováno o 23,13 m méně gravitační kanalizace DN
500, o 269,06 m více gravitační kanalizace DN 250 a o 213,50 m více gravitačních kanalizačních
přípojek DN 150.
Místopředseda konstatoval, že jeden ze základních parametrů ROPD – Rozhodnutí o přidělení dotace
byl splněn a dokonce překročen. Závěrečná fakturace se změnovými listy byla 1. 12. 2015 předložena na
Státní fond životního prostředí a po schválení projektovým manažerem bude připravena k proplacení. Za
celé dílo tak bude vyfakturována vysoutěžená cena ve výši 133 703 696 Kč bez DPH a současně rezerva ve
výši 2 674 074 bez DPH a částka 1 111 336 Kč bez DPH za práce provedené nad rámec smlouvy – viz výše.
Tímto podáním a schválením poslední žádosti o platbu včas splníme všechny podmínky pro finanční
vypořádání v letošním roce.
Současně M. Havlík předložil valné hromadě soupis vad k 1. 12. 2015, které budou podkladem pro
vystavení Reklamačního protokolu č. 1. Písemný dokument obsahuje vady, které jsou sice známé už nyní,
ale z kapacitních a především povětrnostních podmínek náprava může proběhnout až v jarních měsících.
Což se týká mimo jiné i povrchů asfaltových, zpevněných, nezpevněných i dalších nedostatků, které ovšem
nebrání řádnému provozu kanalizační sítě a čerpací stanice a čistírny odpadních vod.
Závěrem svého vystoupení místopředseda Havlík konstatoval, že k dnešnímu dni bylo v Košťálově
uzavřeno už 132 a v Kundraticích 35 odběratelských smluv a tyto domy už jsou právoplatně napojeny na
novou kanalizaci. Připojování probíhá i nadále, ale je vysoce pravděpodobné, že z důvodu nepřízně počasí
se vysoké tempo přepojování zmírní.
Místopředseda M. Havlík předložil návrh vzorové Smlouvy o
právu provést stavbu/ Změna, kterou budeme projednávat drobné změny v trasování kanalizační sítě na
základě konečného zaměření k projednání na speciálním (vodoprávním) stavebním úřadě v Semilech
(v režimu „Změna stavby před dokončením). Návrh vzorové Smlouvy byl schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 20 hlasů proti 0hlasů zdržel/la 0 hlasů
V rámci bodu různé M. Havlík navrhne k projednání a schválení uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o
dílo mezi Svazkem obcí Košťálov – Libštát a zhotovitelskou firmou – Společností Košťálov a Libštát
tvořenou firmami Eurovia CS, a.s. a SYNER s.r.o. Dodatek č. 4 obsahuje závěrečné finanční narovnání
stavby, odpočet méněprací a doúčtování víceprací včetně doúčtování částky za metry kanalizačních stok a
veřejných částí přípojek navíc. Vzhledem k časové tísni v závěrečném vyúčtování a zaměření skutečného
provedení nemohl být tento dokument předložen v předstihu, ale nyní mají možnost se všichni přítomní
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účastníci s konkrétním návrhem Dodatku č. 4 seznámit a k hlasování bude přistoupeno až v závěru dnešního
jednání.
Ad 4
Předsedkyně Svazku obcí Košťálov a Libštát Lenka Cincibusová navrhla na počátek příštího roku do
doby schválení řádného rozpočtu Svazku uzavření Rozpočtového provizoria, což znamená, že Svazek může
hospodařit s měsíční maximální částkou 1/12 rozpočtu 2015.
V období rozpočtového provizoria Svazek obcí hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz svazku,
přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků, dále Svazek může hradit
závazky vyplývající z již uzavřených smluv a případné investiční výdaje a provozní výdaje vyšší než 200
000,- Kč na jeden účetní případ musí odsouhlasit valná hromada Svazku. Přijetí Rozpočtového provizoria na
počátek roku 2016 bylo schváleno všemi hlasy. Rozpočtové provizorium – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování o návrhu: pro 20 hlasů proti 0hlasů zdržel/la 0 hlasů
Ad 5
Předsedkyně Svazku Lenka Cincibusová předložila Plán inventur na rok 2015 Svazku, jehož součástí
je i složení inventarizační komise. Navrženi byli Milan Havlík, Pavel Janata a Karel Mádle. Plán inventur
2015 jako příloha č. 3 tohoto zápisu byl schválen všemi hlasy
Hlasování o návrhu: pro 20 hlasů proti 0hlasů zdržel/la 0 hlasů
Ad 6
Z důvodu, kdy se členka kontrolního výboru p. Věra Seidlová stala zaměstnancem svazku jako účetní
Svazku, nemůže nadále vykonávat funkci člena kontrolního výboru. Současně také na vlastní žádost
rezignoval na svoji funkci člena kontrolního výboru PaedDr. Miloslav Janata. Po diskuzi bylo schváleno
všemi hlasy toto nové složení kontrolního výboru: Irena Janatová, Vítězslav Kříž a Ivo Jiřiček.
Hlasování o návrhu: pro 20 hlasů proti 0hlasů zdržel/la 0 hlasů
Ad 7
Valná hromada se zabývala návrhem na cenu vodného a stočného pro rok 2016. Finanční návrh
provozovatele vodovodu firmy Severočeské vodovody a kanalizace na rok počítá se zachováním ceny
stávající – tedy 20,33 Kč/m3 bez DPH. Stočné, kdy provozovatelem kanalizační sítě je v obou obcích
samotný Svazek, je navrhováno zvlášť pro Košťálov, a to ve výši 25 Kč/m3 bez DPH. Návrh vychází
z finanční analýzy a z podmínek dotace. Cena pro Libštát se nemění a zůstává v původní výši, tedy 8,52
Kč/m3 bez DPH. Návrh cen vodného a stočného v působnosti Svazku obcí byl schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 20 hlasů proti 0hlasů zdržel/la 0 hlasů
Ad 8
Předsedkyně kontrolního výboru Irena Janatová přednesla zprávu o kontrole hospodaření Svazku se
zaměřením na hrazení nákladů na poruchy vodovodu způsobené stavbou kanalizace v Košťálově.
Konstatovala, že úhrady nákladů na odstraňování poruch (především faktury SčVk) byly hrazeny svazkem,
výhradně z příspěvku Obce Košťálov. Osvědčila, že tyto faktury byly zaúčtovány řádně a nepoškozovaly
oprávněné zájmy ani jedné z obcí. Valná hromada vzala závěry kontroly na vědomí.
Ad 9a
Místopředseda Svazku Milan Havlík předložil ke schválení Návrh Dodatku č. 4. Přítomní členové valné
hromady Svazku schválili Dodatek č. 4 většinou hlasů.
Hlasování o návrhu: pro 19 hlasů proti 1hlas
zdržel/la 0 hlasů
Ad 9b
Místopředseda Svazku rovněž informoval, že z rozpočtu Svazku a současně příspěvku Obce Košťálov
budou hrazeny tři dohody o provedení práce, uzavřené v souvislosti se stavbou kanalizace a ČOV
v Košťálově. Valná hromada s úhradou a uzavřením těchto dohod vyslovila formální souhlas.
Jednání skončeno v 19:25
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Usnesení z z 08/2015. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
7. prosince 2015 od 18 hodin v zasedací místnosti úřadu Městyse Libštát.
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
16/15
Předložený program
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.
17/15
Rozpočtové provizorium – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
18/15
Plán inventur 2015 a složení inventarizační komise: Milan Havlík, Pavel Janata a Karel Mádle.
19/15
Složení kontrolního výboru: Irena Janatová, Vítězslav Kříž a Ivo Jiřiček.

20/15
Ceny vodného a stočného pro rok 2016: Košťálov a Libštát vodné ve výši 20,33 Kč/m3 bez DPH a stočné
pro Košťálov ve výši č 25 Kč/m3 bez DPH a pro Libštát ve výši 8,52 Kč/m3 bez DPH.
21/15
Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo mezi Svazkem obcí Košťálov – Libštát a zhotovitelskou firmou –
Společností Košťálov a Libštát tvořenou firmami Eurovia CS, a.s. a SYNER s.r.o.
22/15
Vzorový návrh Smlouvy o právu provést stavbu/ Změna pro souhlas vlastníka s umístěním a zřízením
stavby Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 1. a 2. etapa, změna viz čl. II. a III. této dohody) na dotčené
nemovitosti (pozemku).
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Ing. Jan Šimůnek Ivo Jiřiček
V Košťálově 7. prosince 2015

Vyvěšeno: 22.12.2015
Svěšeno: 07.01.2016

