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Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova   č.20/2015 

Konané dne:    29.9.2015, 17:00 – 19:30 hod. 

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

  RNDr. Marcela Pospíšilíková – místostarostka, člen rady 

  Vítězslav Rušikvas – člen rady  

Ing. Tomáš Marek – člen rady 

Omluven:   Tomáš Hlobil – člen rady 

 

Počet přítomných členů Rady obce 4 z 5.  RO 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. 19/2015 konané dne 14.9.2015 

V období od předchozích jednání rady proběhlo: 

-  „Obnova aleje v lokalitě Za debří“, v říjnu 2015 bude zahájeno kácení, na jaře 
2016 výsadba nových stromů 

- bezúplatný pronájem pozemků za účelem organizování TRAKTORIÁDY – 
KosteláĨ, schváleno RO, písemně informován spolek KOSTELÁħ 

- veřejné zasedání ZO, výsledky veřejného zasedání budou zrekapitulovány na 
dnešním zasedání RO 

 

2. Rada projednala   průběh a závěry veřejného zasedání  ZO Kostelec u Holešova 
konané dne 15. 9. 2015. 

 

3. Rada schválila   žádost pana Josefa Dvořáka a Mgr. Radky Hartmannové o připojení 
k veřejnému vodovodu Obce Kostelec u Holešova, za podmínky nenarušení 
protipovodĨového příkopu. Přípojka bude vybudována na vlastní náklady žadatele.  
pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Rada schválila   žádost p. Antonína Šůstala o povolení vybudování odstavné plochy 

pro osobní automobil před rodinným domem č.p. 139 (při krajnici komunikace  pás o 

rozměrech 12 x 0,6 m). Odstavná plocha bude vybudovaná na vlastní náklady 

žadatele. Zpevnění bude zhotoveno ze zatravĨovacích profilů. 
pro 4, proti 0, zdržel se 0 
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5. Rada projednala a schválila žádost Petra Koblihy a Kateřiny Ottové (z Bochoře) o 
umístění novostavby RD na parcele č. 114/2 v k.ú. Kostelec u Holešova (bývalá stavba 
č. p. 113) a 134/6 v k.ú. Kostelec u Holešova, včetně napojení sjezdu na veřejnou 
komunikaci v majetku obce a napojení na vodovodní řád a kanalizaci. 

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

6. Rada schválila  uzavření smlouvy se smluvním lékařem (MUDr. Zlámalová) pro 
zaměstnance OÚ a zakoupení ALKOHOLTESTRu pro namátkovou kontrolu na 

pracovišti. Doporučeno na provedeném školení BOZP pracovníků OÚ. 
pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

7. Rada schválila  vybavení pracoviště starosty obce – zakoupení notebooku včetně 
programového vybavení (bude využit mimo jiné i pro veřejné prezentace na zasedání 
ZO) a chytrého mobilního telefonu, v celkové výši nákladů do 25 000 Kč. 
pro 4, proti 0, zdržel se 

 

8. Rada pověřila starostu obce  ověřením nabídky zařízení pro veřejnou prezentaci, 
které by  nejlépe vyhovovalo potřebám obce. 
 

9. Rada vzala na vědomí informaci starosty obce o jednání s firmou Vodohospodářské 
stavby Bystřice pod Hostýnem (pan Ryzák) ohledně opravy cesty, obrubníků a 
odvodĨovacího příkopu Karlovice, firma zpracuje rozpočet prací, ještě v listopadu je 

možná realizace. 
 

10. Rada vzala na vědomí informaci starosty obce o závěrečném vyúčtování prací na 
opravě školní kuchyně -  úspora rozpočtových nákladů  316  265 Kč. 
 

11. Rada vzala na vědomí informaci starosty obce o nabídce tisku stolních kalendářů – 

SET SERVIS – centrum reklamy a tisku 

 

12. Rada vzala na vědomí informace KOČIS o plánovaných akcích spolků na období září 
– prosinec 2015, zveřejněno na webových stránkách obce 
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13. Rada vzala na vědomí informaci starosty obce o dnešním jednání s firmou Stavby 

s.r.o. Kroměříž o řešení odizolování výtahové šachty na Domu seniorů.   
 

14. Rada schválila, na návrh radního V. Rušikvase, zveřejnění SoD uzavřených se 
zhotoviteli, kteří byli vybráni na základě vyhlášeného výběrového řízení, na 
webových stránkách obce, vždy na dobu 1 roku od uzavření SoD. 

pro 4, proti 0, zdržel se 

 

15. Rada schválila  termín konání následujícího zasedání RO Kostelec u Holešova dne 
12. 10.2015, v 17:00. 

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

    místostarostka obce                                              starosta obce 

 


