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Obec Kostelec u Holešova
Kostelec u Holešova č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova
tel.č.: 573 385 129, 573 385 069 | e-mail: obeckuh@volny.cz

Upozornění: Jedná se neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

Z Á P I S
zasedání č. 4/2016 Rady obce Kostelec u Holešova

konané dne 15. 2. 2016 v kanceláři starosty od 17:00

Doba jednání: 17:00 - 19:00
Přítomno: 5
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předsedající: Ing. Petr Hlobil
Zapisovatel*: RNDr. Marcela Pospíšilíková

*Předsedající v souladu s jednacím řádem Rady obce Kostelec u Holešova určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 3/2016
U S N E S E N Í zasedání č. 3/2016 Rady obce Kostelec u Holešova konané dne 1. 2. 2016 v kanceláři
starosty od 17:00

Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

3/3R/2016 oznámení zajištění sběru odpadů v obci Kostelec u Holešova v navrženém znění -
připravuje se verze pro zveřejnění v Kostce č. 1/2016

5/3R/2016 uzavření licenční smlouvy s OSA - smlouva byla uzavřena 4.2.2016

6/3R/2016 termín následujícího jednání RO Kostelec u Holešova na 15.2.2016 v 17:00. - probíhá

Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje

1/3R/2016 zastupitelstvu obce vybudovat nové osvětlení obce s financováním pomocí vysoutěženého
bankovního úvěru s rozložením nákladů na 10 let - bude předloženo na jednání ZO 3.3.2016

4/3R/2016 předložit ZO na pracovním jednání 10.2.2016 návrh rozpočtu na rok 2016 a rozdělení
rozpočtové rezervy ve výši 5 880 850 Kč v projednaném znění se změnou v položce SK Moravan -
dětské hřiště + opravy ve výši 300 tis. Kč. - účast na pracovním jednání - 10 zastupitelů, návrh
rozpočtu projednán

Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí

2/3R/2016 s vybudováním kabelové smyčky NN k chatě pana Kunčara, za předpokladu dodržení
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stavebních norem a bezpečnosti - stanovisko RO oznámeno žadateli dopisem  č.j. 26 /2016 Hlobil-2,
dne  4.2.2016,

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí kontrolu zápisu z jednání RO č. 3/2016 ze dne
1.2.2016

Výsledek hlasování:
      nebylo hlasováno

2. Žádost paní Diakové Jany o svolení k úpravě chodníku,
který slouží jako vjezd do domu

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje úpravu chodníku u vjezdu do domu č.p. 141 za
podmínky, že úprava chodníku bude bezpečná pro chodce a bude zachován estetický vzhled
chodníku

Výsledek hlasování:
      Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

      Usnesení č. 1/4R/2016 bylo schváleno.

Přílohy:
Příloha č.1 - Příloha 1

3. Fotomapy obce - kontrola a připomínky před zadáním k
zhotovení
Mapa Kostelec u Holešova - doplnění významných bodů  (Dům seniorů, MŠ, Myslivna, Střelnice,
památný strom) do legendy a nahrazení fotografií ZP a náves fotografiemi MŠ a Domu seniorů. Mapa
Karlovice - opravit šipku Kříž, doplnit do legendy rybník a hřiště, a směr Pacetluky.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova navrhuje doplnění fotomap o navržené změny.

Výsledek hlasování:
      Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

      Usnesení č. 2/4R/2016 bylo schváleno.

Přílohy:
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Příloha č.1 - Příloha 1

4. Nabídky pojištění obce Kostelec u Holešova
Podklady pro výběr pojišťovny pro uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku, obecné
odpovědnosti za škodu  a hmotné odpovědnosti zastupitelů a zaměstanců obce za finanční škodu
způsobenou obci v důsledku chybného rozhodnutí. Předložen návrh 7-mi pojišťoven v rozmezí 41 619
- 82 000 Kč.

 

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí nabídky pojišťoven. Výběr pojišťovny bude
proveden na některém z následujích jednání RO.

Výsledek hlasování:
      nebylo hlasováno

Přílohy:
Příloha č.1 - Příloha 1

5. Oznámení zastupitele Ing. Petra Žůrka o ukončení prací
na výrobě videa o obci Kostelec u Holešova
Jednalo se o zakázku na výrobu videa původně pro účely prezentace obce pro účast v soutěži Vesnice
roku.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí ukončení prací na videoprezentaci a doporučuje
najít náhradní řešení propagace obce s využitím vyčleněné částky v rozpočtu obce na rok 2016.

Výsledek hlasování:
      nebylo hlasováno

Přílohy:
Příloha č.1 - Příloha 1
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6. Termín konání následujícího zasedání Rady obce Kostelec
u Holešova

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje termín jednání RO č. 5/2016 dne 29.2.2016 v 17:00.

Výsledek hlasování:
      Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

      Usnesení č. 3/4R/2016 bylo schváleno.

Starosta: Ing. Petr Hlobil   ............................................................

místostarostka: RNDr. Marcela Pospíšilíková   ............................................................

 
 
Datum vyhotovení:


