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Zápis z  04/2021 Valné  hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané  

6. prosince 2021 od 18 hodin v Sokolovně Košťálov č.p. 180 

 
Přítomni: 

Za obec Košťálov: Milan Havlík, Miroslav Doškař, Luboš Máslo, Martin Mikula, Eva Havlová, Věra   

Seidlová, Mgr. Ing. Miroslav Cincibus, Mgr. Miroslav Kos, Alexandra Špačková a  

RNDr. Jiří Jína a Mgr. Iveta Jagri. 

 

Za obec Libštát:  Pavel Janata, MUDr. Vít Šlechta, Ing. Vítězslav Kříž a David Farský. 

 

Hosté: Karel Mádle, vedoucí provozu VaK Svazku obci Košťálov-Libštát 

 

Prezenční listina – viz příloha č. 1 tohoto zápisu 

Jednání započato v 16:00 hodin 

 

Jednání zahájil předseda svazku Milan Havlík, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání je 

usnášeníschopné.  

Provedl volbu:  

Zapisovatele - navržen byl Milan Havlík, schválen všemi hlasy.  
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů 

Ověřovatele zápisu - navrženi byli Věra Seidlová a Pavel Janata, schváleni všemi hlasy  
Hlasování o návrhu: pro 15hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů 

Poté přistoupil ke schválení programu jednání, přečetl program dle řádně zveřejněné pozvánky: 

1. Volba zapisovatele a ověřovatele 

2. Kontrola usnesení  

3. Rozpočtové opatření  číslo 1 

4. Rozpočtové provizorium na rok 2022 

5. Příprava rozpočtu na rok 2022 

6. Inventarizace majetku Svazku za rok 2021 

7. Cena vodného a stočného pro rok 2022 

8. Stavba kanalizace – „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 3. etapa“ 

9. Různé, organizační záležitosti 

10. Diskuse, usnesení, závěr 

 

Program jednání byl schválen všemi hlasy přítomných. 

Hlasování o upraveném návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů 

Ad 2 
Předseda svazku Milan Havlík provedl kontrolu usnesení z minulého zápisu, konstatoval, že všechny 

uložené body byly splněny. 

 

Ad 3 
Předseda Svazku předložil návrh na schválení Rozpočtového opatření č. 1. Rozpočtové opatření – viz 

příloha zápisu č. 1 bylo schváleno všemi hlasy 

Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů 
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Ad 4  
Předseda svazku Milan Havlík předložil návrh na ustanovení Rozpočtového provizoria na počátek roku 

2022 do schválení řádného rozpočtu svazku. Návrh byl schválen všemi hlasy. Rozpočtové provizorium – viz 

příloha č. 2 tohoto zápisu. 

Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů 

 

Ad 5 
Předseda  Svazku informoval o přípravě rozpočtu Svazku na rok 2021 (ceny bez DPH)  

Smlouva GASCO  uzavřena na částku      54 863 996 Kč  

Uzavřený dodatek č. 1 (změn. list č. 1)       1 792.118,15 (tlaková kan.) 

Uzavřený dodatek č. 1 (změn. list č. 2)       7.925.350,26 (komunikace) 

Od začátku stavby do 11/2021 bylo prostavěno    53 732 999,23 Kč  

K dnešnímu dni zbývá  k fakturaci dle SoD a Dodatku č. 1   10 848 465 Kč 

Dále předseda konstatoval, že je postavené celá kanalizace včetně veřejných částí přípojek a dokončují se 

pouze povrchy a připravuje se dokumentace pro kolaudační řízení. Upozornil však, že v průběhu prvního 

pololetí bude ještě připraven závěrečný „bilanční“ změnový list, který může v souvislosti s větším rozsahem 

díla zaznamenat vícepráce a vícenáklady. 

 

Další položkou navrhovanou do provozních nákladů Svazku je výměna „velkých“ vodoměrů např. 

v bytových domech a v místech s větší spotřebou za vodoměry s možností pravidelného dálkového odečtu. 

Zde předseda svazku navrhl  rezervovat částku cca 250 tis Kč + DPH z provozních prostředků 

 

Předseda Havlík rovněž upozornil na velmi špatný stav staronové splaškové kanalizace v lokalitě Ptačák 

v Libštátě. A tedy nutnost v příštím roce alespoň vypracováni projektové dokumentace na komplexní opravu 

nejpoškozenějších částí. 

 

Ad 5a 

V rámci tohoto bodu vystoupil vedoucí provozu vodovodu a kanalizace p. Karel Mádle s prezentací o 

rozsahu majetku, provozních i investičních činností Svazku a s prezentací provedených oprav vodovodů 

v Libštátě a na  dalším majetku Svazku v souvislosti se stavbou kanalizace. Na závěr vystoupení odpověděl 

na dotazy  starostů obcí a tito mu za jeho práci poděkovali. 

 

Ad 6 

Rovněž byl projednán návrh Plánu inventur na rok 2021 Svazku, jehož součástí je i složení inventarizační 

komise. Navrženi byli Milan Havlík, Pavel Janata a Věra Seidlová. Plán inventur  jako příloha č. 3 tohoto 

zápisu byl schválen všemi hlasy. 

Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů 

 

Ad 7 

Předseda Svazku Havlík předložil po vyhodnocení kalkulace nákladů vodného a stočného svazku  za tři 

čtvrtletí 2020 kalkulaci na vodné a stočné na rok 2022. Navrhl cenu základní cenu vodného bez DPH 

ponechat na stejné výši jako v letošním a v minulých letech, tj. 20,33 Kč bez DPH, resp. 22,36 Kč s DPH. 

Pro stanovení ceny stočného pro rok 2022 je nutné postupovat dle podmínek dotace a  stanovit dle platné a 

závazné  FEA (finančně ekonomické analýzy), která je nedílnou součástí podmínek dotace pro kanalizaci 

Košťálov. Tato pro rok 2022 činí 37,05 Kč bez DPH, resp. 40,75Kč s DPH ve výši 10%,  

V reálné hodnotě tak dojde ke zvýšení částky za 1m
3
 vodného a stočného na 57,38 Kč (63,11 Kč s DPH), 

jedná se o navýšení o 3,85 Kč s DPH pro domácnosti a neplátce DPH.  

Navrhované ceny pro rok 2022 byly schváleny všemi hlasy. 

Na závěr tohoto bodu předseda svazku poznamenal, že z důvodu vyšší inflace, rostoucí ceny elektřiny a 

ceny  zemních a montážních prací při opravách bude třeba po mnoho let stejnou cenu vody pro následující 

rok 2023 přiměřeně upravit. 
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Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů 

 

Ad 8 

Valná hromada po projednání schvaluje všemi hlasy uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na stavbu 

„Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 3.etapa“ uzavřené se zhotovitelem stavby firmou GASCO, se 

sídlem Vodárenská 22, Pardubice - Nemošice, IČ 150 49 035. Předmětem Dodatku je změna článku II. 

uzavřené SoD, kde se mění termín pro dokončení a předání díla na 31.5.2022. 

Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů 

Jednání skončeno v 18: 50 

 

 

Usnesení z  04/2021 Valné  hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané  

6. prosince 2021 od 18 hodin v Sokolovně Košťálov č.p. 180 

 
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání  s c h v a l u j e: 

 

06/2021 
Zapisovatele: Milana Havlíka 

Ověřovatele zápisu: Věru Seidlovou a Pavla Janatu 

 

07/2021 
Rozpočtové opatření č. 1 

 

09/2021 
Rozpočtové provizorium na počátek roku 2022 do schválení řádného rozpočtu svazku. 

 

10/2021 
Plán inventur na rok 2021 

 

11/2021 
Cenu vodného pro rok 2022 ve výši 20,33 Kč bez DPH, resp. 22,36 Kč s DPH.  

Cenu stočného pro rok 2022 ve výši 37,05 Kč bez DPH, resp. 40,75 Kč s DPH  

 

12/2021 

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na stavbu „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 3.etapa“ uzavřené se 

zhotovitelem stavby firmou GASCO, se sídlem Vodárenská 22, Pardubice - Nemošice, IČ 150 49 035. 

Předmětem Dodatku je změna článku II. uzavřené SoD, kde se mění termín pro dokončení a předání díla na 

31.5.2022. 

 

 

Zapsal Milan Havlík 

Ověřili: Věra Seidlová, Pavel Janata. 

 

 

V Košťálově 6. prosince  2021 

 

Vyvěšeno:   

Svěšeno:   


