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Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova   č. 14/2015 

Konané dne:     30.6.2015, 17:00 – 19:50 hod. 

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

  Tomáš Hlobil – člen rady 

  RNDr. Marcela Pospíšilíková – místostarostka, člen rady 

  Vítězslav Rušikvas – člen rady 

Omluven:       Ing. Tomáš Marek – člen rady 

Host:  Mgr. Zdeněk Ballnér – ředitel ZŠ 

Počet přítomných členů Rady obce 4 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. 12/2015 konané dne 15.6.2015 

a 13/2015 konané dne 24.6.2015.  V období od předchozího jednání rady proběhlo:  

- účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Kostelec u Holešova, převod 
hospodářského výsledku (z hlavní činnosti) do rezervního fondu – písemně 
oznámeno ředitelce MŠ   

- účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ Kostelec u Holešova za rok 2014, 

převod hospodářského výsledku (z hospodářské činnosti) do rezervního fondu – 

písemně oznámeno řediteli ZŠ   

- vyřazení a částečný odprodej drobného majetku dle seznamu zpracovaného 

ředitelem ZŠ - písemně oznámeno řediteli ZŠ 

- odpověď na  „Petice za zachování provozu školní jídelny současným zřizovatelem“, 
v zákonné lhůtě doručeno petičnímu výboru, se zněním odpovědi seznámeno ZO 

na veřejném zasedání 23.6.2015 

- převod plateb za energie a vodu ze ZŠ Kostelec u Holešova na Obec Kostelec u 

Holešova  od 1.7.2015, smluvně uzavřeno s dodavateli (RWE, E.ON, VaK)  

-   „Sraz Kostelců 2015“ proběhlo, příští sraz se bude konat v Kostelci nad Orlicí 
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- doplnění pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA o pravidla uveřejňování 
inzerce, schváleno na veřejném zasedání ZO 23.6.2015 

- „Smlouva o zajištění stravování“ mezi Obcí Kostelec u Holešova a firmou 
SCOLAREST, zařízení školního stravování, spol.  s r.o. – podepsána starostou 

obce  25.6.2015 

- „Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání a podnikatelskému pronájmu 

věcí movitých“ s firmou SCOLAREST, zařízení školního stravování, spol. s r.o. – 

podepsána starostou 25.6.2015  

 

2. Rada projednala průběh a závěry veřejného zasedání  ZO Kostelec u Holešova ze dne 

23. 6. 2015 

 

3. Rada vzala na vědomí  informace starosty obce o předání hotového díla – oprava 

Hasičské zbrojnice Kostelec u Holešova  25.6.2015 

 

4. Rada vzala na vědomí informace starosty obce o podpisu smluv – „Smlouva o 

zajištění stravování“ a „Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání a 
podnikatelském pronájmu věcí movitých“  a  „Smlouva o dílo - oprava školní kuchyně 
ZŠ Kostelec u Holešova“ 

 

5. Rada vzala na vědomí  informace ředitele ZŠ o provozu a aktivitách ZŠ v uplynulém 

školním roce 2014/2015 a plánech činnosti do školního roku 2015/2016. 
 

6. Rada schválila  výši odměny řediteli ZŠ Kostelec u Holešova 

pro 4 , proti 0, zdržel se 0 

 

7. Rada vzala na vědomí informaci starosty obce o  řešení stravy pro seniory v době od 

1.7. do 10. 7. 2015, obědy jsou zajištěny v kuchyni ZŠ Moštěnice 

 

8. Rada schválila zprávy a podklady pro vyúčtování a proplacení jízdného za služební 
cesty starosty obce soukromým vozidlem od 13.4.2015 do 30.6.2015 

pro 4 , proti 0, zdržel se 0  
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9. Rada schválila  termín konání následujících zasedání rady obce Kostelec u Holešova 
dne 20.7.2015, v 17:00. 

pro 4 , proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

    místostarostka obce                                              starosta obce 

 


