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Zápis z 02/2022 Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 30. května 2022 od 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Košťálov, č.p. 201.
Přítomni:
Za obec Košťálov: Milan Havlík, Miroslav Doškař, Lukáš Kmínek, Iveta Jagri, Luboš Máslo, Martin
Mikula, Věra Seidlová, Ivo Jiřiček, Miroslav Kos, Ing. Miroslav Cincibus, Alexandra
Špačková, Eva Havlová a RNDr. Jiří Jína
Za obec Libštát:

Pavel Janata, Pavel Šimůnek, David Farský, Stanislav Mach, MUDr. Vít Šlechta a Irena
Janatová.

Prezenční listina – viz příloha č. 1 tohoto zápisu
Jednání započato v 18:00 hodin
Jednání zahájil předseda svazku Milan Havlík, přivítal přítomné a konstatoval, že jednání je unášeníschopné.
Provedl volbu:
Zapisovatele - navržen byl Milan Havlík, schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu:

pro 19 hlasů

proti 0 hlasů

zdržel/la 0 hlasů

Ověřovatele zápisu - navrženi byli Věra Seidlová a Pavel Janata, schváleni všemi hlasy
Hlasování o návrhu:

pro 19 hlasů

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. Stavba - „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 3.etapa“ – změnové listy
4. Diskuse, usnesení, závěr
Navržený program byl schválen všemi hlasy přítomných.
Hlasování o návrhu: pro 19 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 obcí Milan Havlík a místopředseda Svazku Pavel Janata odprezentovali změnové listy č. 4
a 5, jejichž projednání a schválení je nutné k závěrečným úkonům k ukončení akce stavby „Košťálov a
Libštát – kanalizace a ČOV, 3.etapa“.
Změnový list č. 4 se týká těchto stavebních objektů
Přípočty, vícepráce - doměrkový výkaz SO1 Splašková kanalizace gravitační - Nejvýznamnější změnou s
ohledem na dopad ceny je od začátku stavby plánovaná změna trasy kanalizace na konci řadu před
napojením na Koštálov, kdy původní trasa měla opouštět komunikaci II/283 a do Košťálova se napojovat v
souběhu s tokem Olešky, tedy v travnatém pásu. S ohledem na nesouhlas majitele pozemku, byla provedena
změna stavby před dokončením a kanalizace pokračovala v komunikaci II/283, přes křižovatku s II/286 a
dále v mostní konstrukci do katastru Košťálova. Prodloužil se tak úsek provedení v komunikaci SÚS, který
je spojen se širším výkopem, 100% výměnou zásypového materiálu, provedením podkladních štěrkových
vrstev, odvozem a uskladněním vytěžené zeminy apod.
Dále se zde řeší skutečné provedení dimenzí potrubí, kdy dochází k vícepracím např. na potrubí DN250, kde
v příloze č. 2.1 je proti tomu odpočítáno potrubí DN300. Ve stejném duchu jsou řešeny i vícepráce na
dodávce šachetních kónusů, kdy v méněpracích se odpočítávají přechodové desky atd.
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Přípočty, vícepráce DSPS SO3.11 Gravitační přípojky (veřejná část) Tato kapitola vykazuje skutečnost vůči
zrealizovaným veřejným částem přípojek. První navýšení bylo řešeno již ve změnovém listu č.1, kde se
vycházelo z hodnot předpokládaných z návrhu projektu. Skutečnost byla ještě poněkud jiná a přibylo i
mnoho přípojek nových. Na některých přípojkách došlo k vysazení „předávacích“ revizních šachet DN400.
Celkově bylo provedeno 172 ks gravitačních přípojek o délce 1827 bm a 22 ks tlakových přípojek o délce
386 bm. Jedná se tedy o navýšení 73 ks přípojek o délce 1.485 bm, přičemž část je zohledněna v ZL č.1 a
zbytek zde.
Přípočty, vícepráce – Hydraulické dolamování Tato kapitola zohledňuje nutné provedení hydraulického
dolamování zastiženého skalního masivu a to v rozsahu 229 m3. Nutnost tohoto provedení byla
konzultována se zástupci Investora a to na návrh autorizovaného geologa, jehož závěrečný posudek je
přílohou změnového listu.
Přípočty, vícepráce - Skutečně provedené živice na komunikaci II. tř. SÚSLK
Tato kapitola vyjadřuje skutečně provedené živičné práce spojené se změnou trasy kanalizace do
komunikace II/283
Přípočty, vícepráce - Oprava odečtené p.č.21 ze ZL č.1
Tato kapitola zohledňuje opravu objemu fakturace p.č.21 základní Smlouvy o dílo. Ve změnovém listu byla
omylem odečtena v celé výši, ale v průběhu stavby byla fakturována dle skutečnosti. V tomto změnovém
listu je tedy vyčíslena jen s ohledem na konečnou cenu díla, nebude již fakturována.
Změnový list č. 5 se týká těchto stavebních objektů
Tento změnový list vyjadřuje provedenou skutečnost na plánovaných rozsazích oprav místních komunikací
řešených ve změnovém listu č.2. Provedené m2 jsou doloženy geodetickým zaměřením ploch. Oproti
původnímu návrhu byly ještě přidány úpravy na stoce U1 a na stoce L na náměstí.
Změnové listy a návrh Dodatku byly projednány v zastupitelstvu Městyse Libštát a byly financovány
příspěvkem Městyse do rozpočtu Svazku, v plné výši u neuznatelných nákladů (především komunikace) a u
uznatelných nákladů ve výši podílu vlastních prostředků.
Změnové listy č. 4 a č. 5 jsou součástí Dodatku č. 4 k základní zhotovitelské smlouvě o dílo. Tento Návrh
k hlasování nyní předseda svazku předložil. Návrh byl schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 19 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Jednání skončeno v 17: 55

Usnesení z 02/2022. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 30. května 2022 od 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Košťálov, č.p. 201
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
03/2022
Dodatek č. 4 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 jsou Změnové listy č. 4 a 5.
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Věra Seidlová, Pavel Janata
V Košťálově 30. května 2022
Vyvěšeno: .
Svěšeno:

