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Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova   č. 15/2015 

Konané dne:     20. 7. 2015, 17:00 – 19:50 hod. 

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

  Ing. Tomáš Marek – člen rady 

  Vítězslav Rušikvas – člen rady 

Omluven:       Tomáš Hlobil – člen rady 

  RNDr. Marcela Pospíšilíková – místostarostka, člen rady 

 

Počet přítomných členů Rady obce 3 z 5. Rada obce Kostelec u Holešova je usnášení 
schopná.   

Jednání rady řídil starosta obce Ing. Petr Hlobil, také vyhotovil zápis  

Program jednání: 

1. Rada provedla  kontrolu zápisu z jednání Rady obce č. 14/2015 konané dne 30. 6. 

2015 V období od předchozího jednání rady proběhlo:  

- Informace starosty obce o předání hotového díla – oprava Hasičské zbrojnice Kostelec u 
Holešova 

 

- informace o podpisu smluv s firmou SCOLAREST 

 

- informace ředitele ZŠ o činnosti ve školním roce 2014/2015 

 

- schválení odměny řediteli ZŠ 

 

- řešení stravy pro seniory první dva týdny v době prázdnin 

 

2. Rada vzala na vědomí informaci o dovozu stravy z Horní Moštěnice – senioři, zaměstnanci 

obce, MŠ Němčice (1. – 10. 7. 2015) 

 

3. Rada vzala na vědomí informaci o předání staveniště školní kuchyně ZŠ Kostelec u Holešova, 

zahájení opravných a údržbových prací – 1. 7. 2015.  

 

4. Rada vzala na vědomí informace o projektu „Kompostujeme v Kostelci u Holešova“. 
Dovoz kompostérů a jejich uskladnění, uzavírání smluv o výpůjčce a darovací, rozvoz 
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kompostérů do domácností. 
 

5. Rada vzala na vědomí informaci o malování MŠ Kostelec u Holešova v termínu               

5. – 6. 7. 2015 

 

6. Rada vzala na vědomí informaci o údržbě rekultivované skládky Karlovice – kosení 

trávy 8. 7. 2015 

 

7. Rada schválila zakázku na zhotovení čekárny na autobusové zastávce Karlovice 

pro 3, proti 0, zdržel se 0 

 

8. Rada vzala na vědomí informaci o opravě dvou hlásičů v Kostelci a na Karlovicích        

16. 7. 2015 

 

9. Rada schválila příspěvek na startovné pro tříčlenné družstvo v brokové střelbě 
z Kostelce u Holešova – pořadatel Myslivecké sdružení Domaželice 

pro 3, proti 0, zdržel se 0 

 

10. Rada schválila žádost pana Zdeňka Slováčka Karlovice č. 353 na zhotovení 
parkovacího stání ze zatravňovacích dílců v travnaté ploše parcela č. 177/1 

pro 3, proti 0, zdržel se 0 

 

11. Rada vzala na vědomí  přípravu výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na službu „Obnova aleje v lokalitě Za debří“ – Karlovice 

 

12. Rada schválila  termín konání následujícího zasedání rady obce Kostelec u Holešova 
dne 10. 8. 2015, v 17:00. 

pro 3, proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

    místostarostka obce                                              starosta obce 

 


