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Zápis z 03/2022. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát, konané
27. června 2022 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Košťálov
Přítomni:
Za obec Košťálov: Milan Havlík, Miroslav Doškař, Luboš Máslo, Věra Seidlová, Ivo Jiřiček, Mgr. Iveta
Jagri, Ing. Miroslav Cincibus, Alexandra Špačková, Mgr. Miroslav Kos, Eva Havlová
a RNDr. Jiří Jína
Za obec Libštát:

Pavel Janata, Ing. Vítězslav Kříž, Irena Janatová a David Farský

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
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 15 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. Schválení roční uzávěrky Svazku
4. Schválení závěrečného účtu Svazku
5. Stavba „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 3.etapa“ – info, změnové listy
6. Různé, organizační záležitosti
7. Diskuze, usnesení, závěr
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 provedl volbu orgánu pro schvalování účetní závěrky. Navrhl, aby pracovala ve složení:
Pavel Janata, Irena Janatová a Ing. Miroslav Cincibus. Návrh byl schválen všemi hlasy.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/la 0 hlasů
Následně byla schůze Valné hromady svazku přerušena na zasedání tříčlenného orgánu Svazku obcí
Košťálov Libštát pro schvalování účetní závěrky.
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Po přestávce s výsledky zasedání komise seznámil přítomné Milan Havlík. Sdělil, že bylo přijato usnesení
komise ve znění:
Orgán pro schvalování roční účetní závěrky Svazku obcí Košťálov a Libštát schvaluje Účetní závěrku za
roční účetní období 2021 k rozvahovému dni včetně povinných příloh: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
s doplňujícími informacemi a inventarizační zpráva. Výsledek hospodaření -446 778,48 Kč (ztráta) bude
přeúčtován účetním zápisem 431/432 dnem schválení účetní závěrky. Protokol z jednání tříčlenné komise je
přílohou tohoto zápisu.
Ad 4
Předseda Svazku obcí Milan Havlík předložil návrh na schválení Závěrečného účtu Svazku obcí Košťálov –
Libštát (dále jen Svazku) za rok 2021. Návrh závěrečného účtu byl řádně zveřejněn na elektronické a
fyzické úřední desce. Po projednání předseda předložil návrh usnesení: Valná hromada svazku schvaluje
Závěrečný účet Svazku obcí Košťálov – Libštát za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku za rok 2021, kterou provedl Krajský úřad Libereckého kraje a vyjadřuje souhlas s
celoročním hospodařením svazku a to bez výhrad. Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Ad 5
Předseda Svazku obcí Milan Havlík předložil návrh na schválení Dodatek č. 5 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 závěrečný Změnový
listy č. 6, který vyrovnává některé rozdíly v zaokrouhlování a drobné nepřesnosti výkazech výměr
dokončené stavby.
Hlasování o návrhu: pro 15 hlasů proti 0 hlasů zdržel/a 0 hlasů
Jednání skončeno v 18: 45

Usnesení z 03/2022. Valné hromady Svazku obcí Košťálov a Libštát,
konané 27. června 2022 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Košťálov
Valná hromada Svazku obcí Košťálov – Libštát po projednání s c h v a l u j e:
04/2022
Volbu členů orgánu Svazku obcí Košťálov Libštát pro schvalování účetní závěrky: Pavla Janatu, Irenu
Janatovou a Ing. Miroslava Cincibuse.
05/2022
Závěrečný účet Svazku obcí Košťálov – Libštát za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku za rok 2021, kterou provedl Krajský úřad Libereckého kraje a vyjadřuje souhlas s
celoročním hospodařením svazku a to bez výhrad.
06/2022
Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo na stavbu „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 3.etapa“.
Zapsal Milan Havlík
Ověřili: Věra Seidlová, Pavel Janata.
V Košťálově 27. června 2022
Vyvěšeno:
Svěšeno:

