
 
 

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova   č.21/2015 

Konané dne:    12.10.2015, 17:00 – 18:45 hod. 

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

  RNDr. Marcela Pospíšilíková – místostarostka, člen rady 

  Vítězslav Rušikvas – člen rady  

Ing. Tomáš Marek – člen rady 

  Tomáš Hlobil – člen rady 

Počet přítomných členů Rady obce 5 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. 20/2015 konané 

dne 29.10.2015 V období od předchozích jednání rady proběhlo: 

- žádost pana Josefa Dvořáka a Mgr. Radky Hartmannové o připojení k 
veřejnému vodovodu Obce Kostelec u Holešova – žadatel informován písemně o 
usnesení RO 

- žádost p. Antonína Šůstala o povolení vybudování odstavné plochy pro osobní 
automobil před rodinným domem č.p. 139 –  žadatel informován písemně o 
usnesení RO 

- žádost Petra Koblihy a Kateřiny Ottové o umístění novostavby RD na parcele č. 
114/2 v k.ú. Kostelec u Holešova a 134/6 v k.ú. Kostelec u Holešova, včetně 
napojení sjezdu na veřejnou komunikaci –  žadatel informován písemně o 
usnesení RO a ve věci napojení na veřejnou komunikaci obdržel pověřený 
zástupce žadatele písemné rozhodnutí  za správní poplatek 500 Kč 

- smlouva se smluvním lékařem (MUDr. Zlámalová) pro zaměstnance OÚ – bude 
předmětem dnešního jednání RO, ALKOHOLTESTER bude zakoupen. 

- notebook včetně programového vybavení a chytrý mobilní telefon - je vybráno 
konkrétní zařízení 

- nabídka zařízení pro veřejnou prezentaci – bude předmětem dnešního jednání RO 
- nabídka firmy Vodohospodářské stavby Bystřice pod Hostýnem (pan Ryzák) na 

opravu cesty, obrubníků a odvodňovacího příkopu Karlovice - bude předmětem 
dnešního jednání RO 

- závěrečné vyúčtování prací na opravě školní kuchyně -  zakázka je uzavřena vč. 
protokolárního předání 

- nabídka tisku stolních kalendářů – SET SERVIS – centrum reklamy a tisku - v 
jednání 

- řešení odizolování výtahové šachty na Domu seniorů firma Stavby s.r.o. Kroměříž 
– v jednání 

- zveřejnění SOD uzavřených se zhotoviteli, kteří byli vybráni na základě 
vyhlášeného výběrového řízení, na webových stránkách obce - informace 
zveřejněny 
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2. Rada schválila  žádost ředitele ZŠ - přijetí daru od Sdružení rodičů a přátel žáků ZŠ 

ve formě školního nábytku v plánované výši cca 100.000,- Kč. 

pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

3. Rada schválila smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb s poskytovatelem 

– MUDr. Eva Zlámalová s.r.o. , poplatek činí 600 Kč na jednoho zaměstnance, 

prohlídky 1x za rok 

pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Rada vzala na vědomí nabídku firmy Consulta na realizaci zařízení veřejné 

prezentace do zasedací místnosti OÚ – nabídková cena 33.820,- Kč (plátno, 

dataprojektor, ozvučení, prezentér, montáž). RO doporučuje zařadit do rozpočtu roku 

2016 a předtím provést průzkum trhu. 

 

5. Rada vzala na vědomí nabídku  firmy NVB LINE s.r.o. na realizaci dopravního 

značení (projekt, realizace) v obci Kostelec u Holešova – lokalita Zahájí. Nabídková 

cena 51.517,- Kč. RO doporučuje zařadit do rozpočtu roku 2016 a předtím provést 

průzkum trhu. 

 

6. Rada schválila provedení revize veřejného osvětlení - bude zadáno firmě Miroslav 

Kunc – EMKa, Masarykova 635/12, 769 01 Holešov, která v minulosti prováděla pro 

obec práce podobného charakteru. Celkové náklady na revizi – 14.831,- Kč. 

pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

7. Rada vzala na vědomí  záměr uzavření smlouvy o umístění stavby – občerstvení na 

pozemku p.č. 92/20 v k.ú. Kostelec u Holešova - stavebník - TJ Moravan.  Stavba 

bude užívána v době fotbalových utkání, tréninků a akcí pořádaných TJ Moravan 

 

8. Rada projednala  možnost zpracování studie zástavby na ploše označené v územním 

plánu č. 6 (Za humny) – nebude řešeno, pozemky jsou v soukromém majetku, majitelé 

nemají zájem na odprodeji 

 

9. Rada vzala na vědomí  projektovou dokumentaci „Obnova krajinné zeleně v k.ú. 

Kostelec u Holešova“  lokalita  LIPINY, náklady revitalizace vyčísleny na 2 336 tis. 
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Kč – žádost o dotaci v termínu podána na OPŽP 

 

10. Rada vzala na vědomí   informaci o nabídkové ceně firmy Vodohospodářské stavby 

s.r.o. Bystřice pod Hostýnem na opravu části komunikace v lokalitě Karlovice. 

Výsledná výše nabídky činí 191.022,- Kč. RO doporučuje zařadit do rozpočtu roku 

2016, bude předmětem výběrového řízení. 

 

11. Rada vzala na vědomí   informaci o nabídkové ceně firmy Miroslav Kunc - EMKa na 

zhotovení veřejného osvětlení v lokalitě Plachetky v konečné výši 409 614,- Kč.  

Jedná se o položku, která může být zařazena do rozpočtu roku 2016, pokud ano, bude 

předmětem výběrového řízení. 

 

12. Rada schválila  termín konání následujícího zasedání RO Kostelec u Holešova dne 

27. 10.2015, v 17:00. 

pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

    místostarostka obce                                              starosta obce 

 


