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Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova   č. 12/2015 

Konané dne:     15.6.2015, 17:00 – 19:00 hod. 

Přítomní:   Ing. Petr Hlobil – starosta obce, člen rady   

  Tomáš Hlobil – člen rady 

  Ing. Tomáš Marek – člen rady 

  RNDr. Marcela Pospíšilíková – místostarostka, člen rady 

  Vítězslav Rušikvas – člen rady 

Ing.  Oldřich Masný – předseda finančního výboru 

Počet přítomných členů Rady obce 5 z 5. Rada obce Kostelec u Holešova je usnášení 
schopná.   

Jednání rady řídil starosta obce Petr Hlobil,  zapisovala RNDr. Marcela Pospíšilíková. 

Program jednání: 

1. Rada provedla  kontrolu zápisu z jednání Rady obce č. 11/2015, konané dne 2.6.2015.  

V období od předchozího jednání rady proběhlo:  

- vyřazení drobného majetku a částečný odprodej - na programu jednání RO 

15.6.2015 

- 22. 5. 2015 byl zveřejněn záměr pronájmu ŠJ a příprava výběrového řízení na 

rekonstrukci školní kuchyně 

- účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Kostelec u Holešova za rok 2014 - na 

programu jednání RO 15.6.2015 

- účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ Kostelec u Holešova za rok na 

programu jednání RO 15.6.2015 

- souhlas RO s uzavřením mateřské školy po dobu prázdnin – oznámeno písemně 

ředitelce MŠ 

- vytvoření parkovacího místa na obecním pozemku p.č 102/1, na vlastní náklad – 

rozhodnutí RO oznámeno písemně manželům Mlčákovým  

- inventury obecních pozemků po obnově operátu  provede  firma REAL SOFT Brno 

v termínu konce roku 2015 
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- odstraňování technických nedostatků dětských hřišť – úkol trvá 

- modernizace obecní knihovny – úkol trvá 

- dotace pro Sociální služby města Kroměříže na rok 2015 - zařazeno na program 

jednání ZO 23.6.2015  

- prominutí platby poplatku za komunální odpad, žadatel Ing. Martin Žůrek – 

zamítavé stanovisko RO oznámeno písemně žadateli 

- výběrové řízení na dodání kompostérů proběhlo 9.6.2015, účast 3 firem, jedna 

vyloučena pro nesplnění zadávacích podmínek, ze zbylých 2 firem vybrána firma 

ELKOPLAST CZ, s.r.o. Zlín (nejvyšší počet dosažených bodů )  

- nabídka firmy GALILEO na úpravu webových stránek obce – řešit v rámci 

plánované celkové rekonstrukce webových stránek 

- návrh na nutnou rekonstrukci biologické ČOV Domu seniorů zaslala firma ASIO 

spol. s r.o, Brno - rekonstrukce bude řešena v roce 2016  

- zajištění kronikáře obce – úkol trvá  

        

2. Rada schválila  účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Kostelec u 

Holešova za rok 2014 

pro 5 , proti 0, zdržel se 0 

 

3. Rada schválila  převod hospodářského výsledku (z hlavní činnosti) příspěvkové 

organizace Mateřská škola Kostelec u Holešova ve výši 16 057,66  Kč do rezervního 

fondu. 

pro 5 , proti 0, zdržel se 0 

 

4. Rada schválila  účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Kostelec u 

Holešova za rok 2014 

pro 5 , proti 0, zdržel se  

 

5. Rada schválila  převod hospodářského výsledku (z hospodářské činnosti) příspěvkové 

organizace Základní škola Kostelec u Holešova ve výši 25 266,89 Kč do rezervního 

fondu. 
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pro 5 , proti 0, zdržel se 0 

 

6. Rada schválila, vyřazení a částečný odprodej drobného majetku dle seznamu 

zpracovaného ředitelem ZŠ, rozhodnutí RO bude písemně oznámeno řediteli ZŠ 

pro 5 , proti 0, zdržel se 0 

 

7. Rada schválila  návrh písemné odpovědi na petici „Petice za zachování provozu školní 

jídelny současným zřizovatelem“, s odpovědí bude seznámeno ZO na veřejném 

zasedání 23.6.2015 

pro 5 , proti 0, zdržel se 0 

 

8. Rada schválila převod plateb za energie a vodu ze ZŠ Kostelec u Holešova na Obec 

Kostelec u Holešova  od 1.7.2015.  Položka v rozpočtu obce na rok 2015  -  

neinvestiční dotace ZŠ  bude  upravena (alikvotně snížena) rozpočtovým opatřením, 

které bude následně předloženo ZO.  

pro 5 , proti 0, zdržel se 0 

 

9. Rada vzala na vědomí  informace starosty obce o organizaci účasti na akci  „Sraz 

Kostelců 2015“ 

 

10. Rada schválila návrh redakční rady zpravodaje KOSTKA o doplnění pravidel pro 

vydávání zpravodaje v obsahové náplni o pravidla uveřejňování inzerce 

pro 5 , proti 0, zdržel se 0 

 

11. Rada schválila  termín konání následujících zasedání rady obce Kostelec u Holešova 

dne 30.6.2015, v 17:00. 

pro 5 , proti 0, zdržel se 0 

 

 

…………………………….                                 ……………………………. 

    místostarostka obce                                              starosta obce 

 


