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

ZÁPIS
zasedání Zastupitelstva č. 17 obce Kostelec u Holešova
konané dne 8. 12. 2016 v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.

Doba jednání:

do 21.52 h

Přítomno:

14 zastupitelů, 10 hostů

Omluveni:

1

Neomluveni:

0

Předsedající:

Ing. Petr Hlobil

Zapisovatel*:

Ing. Petr Hlobil

Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Marek, Radoslav Pospíšilík
*Předsedající v souladu s jednacím řádem Obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení
Složení slibu náhradníka za člena ZO Kostelec u Holešova
Dne 19. 9. 2016 rezignoval na mandát ZO Kostelec u Holešova Ing. Ladislav Pospíšilík. První náhradník Ing.
Hana Helsnerová mandát odmítla. Další náhradník pan Rudolf Furch mandát přijal.
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 17.00 h
Bylo zvoleno pracovní představenstvo:
Ing. Petr Hlobil, RNDr. Marcela Pospíšilíková, Vítězslav Rušikvas
Hlasování: 14-0-0
Byla zvolena návrhová komise:
Zdeňka Zaviačičová, Oldřich Masný, Radim Tkadlčík
Hlasování: 14-0-0
Byli zvoleni ověřovatelé zápisu:
Tomáš Marek, Radoslav Pospíšilík
Hlasování: 14-0-0
Informace:
- V průběhu jednání ZO je pořizován zvukový záznam, který slouží pro potřeby vyhotovení zápisu. Zápis bude
pořizovat paní Petr Hlobil.
- Zastupitel, člen volební strany Aktivní pro Kostelec a Karlovice pan Žůrek pořizuje videozáznam pro
soukromé účely.
- Předsedající sdělil, že zápis z předchozího jednání ZO byl ověřen a podepsán, nebyly proti němu vzneseny
námitky.
Starosta seznámil zastupitele s navrženým programem:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
3. Informace o činnosti OÚ
4. Výzva k podání nabídky na zhotovitele projektu "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec
u Holešova"
5. Výzva k podání nabídky na poskytovatele úvěru na výstavbu "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v
obci Kostelec u Holešova"
6. Výzva k podání nabídky - Výběr poskytovatele technického dozoru investora pro projekt "Modernizace a
rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova"
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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7. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
8. Rozpočtové opatření
9. Narovnání akcionářských práv
10. Žádost o odprodej části pozemků
11. Žádost o sponzoring - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice
12. Dodatek č. 3 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko
13. Úprava přílohy pro vydávání zpravodaje KOSTKA
14. Vyrozumění MVČR o splnění povinností
15. Plnění plánovaných úkolů v roce 2016
16. Diskuze
17. Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/17Z/2016 bylo schváleno.
Přílohy:
Příloha 1 Rezignace

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 16 obce Kostelec u Holešova konané dne 13. 9. 2016 v
zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/16Z/2016 program jednání
4/16Z/2016 nejvýhodnější nabídku poskytovatele úvěru na výstavbu veřejného osvětlení v obci Kostelec u
Holešova od Komerční banky, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054. Pověřuje
starostu obce jednáním s vítězným uchazečem. Výběrové řízení v rozporu se Směrnicí obce - musí se
zopakovat.
5/16Z/2016 nejvýhodnější nabídku pro realizace projektu „Proměna školní zahrady a prostoru přiléhajícího k
ZŠ Kostelec u Holešova“ od firmy Machovský mapy s. r. o., Boční 551, 78372 Velký Týnec. Pověřuje starostu
obce jednáním s vítězným uchazečem a podpisem smlouvy. Smlouva podepsána, realizace proběhla.
6/16Z/2016 obecně závaznou vyhlášku, č. 1/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Zadministrováno.
7/16Z/2016 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova ve výši 2.000,- Kč na zajištění péče těžce
nemocným pro příjemce HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU, IČ: 73634671. Dotace poskytnuta.
8/16Z/2016 dodatek č. 1 ke smlouvě č. D/2015/10 ze dne 16. 9. 2015. Tímto dodatkem se mění odst. 1, písm. b.
Příjemce se zavazuje použít finanční prostředky na hlavní činnost DZP. Zadministrováno
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
2/16Z/2016 informace o plnění usnesení ze zasedání č. 15 ze dne 2. 8. 2016 3/16Z/2016 informace o činnosti
OÚ v období od 3. 8. 2016 do 13. 9. 2016 9/16Z/2016 protokol o kontrole o archivnictví a spisové službě.
Kontrolu provedl Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Kroměříž, Velehradská 4259, 767 01
Kroměříž. Zastupitelstvo dále bere na vědomí Podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků.
10/16Z/2016 protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Kostelec u Holešova, ze
dne 5. srpna 2016. Kontrolu provedlo Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21. Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova ukládá starostovi
realizovat návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování. Termín do
30. 10. 2016. Zadministrováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání č. 16 ze

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 2 / 12

dne 13. 9. 2016.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/17Z/2016 bylo schváleno.

3. Informace o činnosti OÚ
Informace o činnosti OÚ (v období od13. 9. 2016 dosud)
U S N E S E N Í zasedání Rady č. 19/2016 obce Kostelec u Holešova konané dne 19. 9. 2016 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/19R/2016 program zasedání RO č. 19/2016 dle pozvánky.
2/19R/2016 pronájem bytu č. 28 manželům Františku a Aleně Úlehlovým, bytem v Roštění a bytu č. 32 paní
Stanislavě Pecháčkové, bytem Němčice.
3/19R/2016 nákup čelní rotační sekačky na nosič Belos TransPro 54 od firmy Daniš DavazTechnik Přerov v
ceně 95 tis. Kč bez DPH.
4/19R/2016 provedení taktického cvičení Policie ČR AMOK - šílený střelec v objektu Domu služeb dne
20.10.2016, v době od 9:00 do 11:00 hod.
6/19R/2016 termín dalšího zasedání RO 3.10.2016.
U S N E S E N Í zasedání Rady č. 20/2016 obce Kostelec u Holešova konané dne 3. 10. 2016 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/20R/2016 program zasedání RO č. 20/2016 dle pozvánky.
2/20R/2016 uzavření nájemní smlouvy na parcely 262/1 a 383/9 k.ú. Kostelec u Holešova na částku 2000
Kč/rok. Výhledově doporučuje jednat o možnosti odkupu. 3/20R/2016 ukončení nájmu na byt č. 37 v Domě
seniorů z důvodu opakujících se případů omezení práv spolubydlících způsobených zhoršením zdravotního
stavu nájemce, který již vyžaduje ubytování v domově seniorů s trvalou péčí.
4/20R/2016 zapůjčení sokolovny p. Františku Kulhavému PhD (taneční mistr) na konání tanečních večerů (od
15.10. do 17.12.2016) s výukou tance za úhradu v celkové výši 2 000 Kč.
5/20R/2016 přijetí daru pro ZŠ Kostelec u Holešova ve výši 5 000 Kč určeného pro nákup školních pomůcek a
vybavení knikovny ZŠ.
6/20R/2016 příspěvek ZŠ Kostelec u Holešova ve výši 5 000 Kč na pěveckou soutěž Kostelecký slavíček.
7/20R/2016 vyřazení majetku dle žádosti č.j. 242/2016ze dne 16.9.2016 a souhlasí s odprodejem.
8/20R/2016 Aleše Pospíšilíka za člena Školské rady.
9/20R/2016 termín dalšího zasedání RO na 17.10.2016.
U S N E S E N Í zasedání Rady č. 21/2016 obce Kostelec u Holešova konané dne 17. 10. 2016 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/21R/2016 program zasedání RO č. 21/2016 dle pozvánky.
3/21R/2016 vyúčtování služebních cest starosty obce soukromým vozidlem od 13.7.2016 do 15.10.2016.
4/21R/2016 osazení dopravní značky B11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel na účelovou komunikaci u
hřiště.
5/21R/2016 prodloužení nájemní smlouvy s panem Cingrošem na byt v objektu hasičské zbrojnice Kostelec u
Holešova do 1.10.2017.
6/21R/2016 prodloužení nájemní smlouvy s paní Loprajzovou na školní byt v ZŠ Kostelec u Holešova do
1.8.2017.
7/21R/2016 Tomáše Marka za předsedu Komise pro činnost spolků obce Kostelec u Holešova.
8/21R/2016 termín příštího zasedání RO dne 31.10.2016.
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Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje
2/21R/2016 starostu obce písemně reagovat na dopis paní Vaňharové se zdůrazněním následujících
skutečností: 1. Obec Kostelec u Holešova nemá uzavřenou nájemní smlouvu na dotčené parcely 2. Parcely jsou
v KN vedeny jako ostatní plocha s využitím manipulační plocha 3. Obec nenese odpovědnost za neřízené
ukládání odpadů na těchto pozemcích 4. Obec provede demontáž ochranných závor
U S N E S E N Í zasedání Rady č. 22/2016 obce Kostelec u Holešova konané dne 31. 10. 2016 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/22R/2016 program zasedání RO č. 22/2016 dle pozvánky.
2/22R/2016 vybudování odstavné plochy pro osobní automobil na obecním pozemku k.ú. Kostelec u Holešova
p.č. 806/2 ze zatravňovacích panelů na náklad žadatele, se záborem pozemku max. 10 m podél silnice a o šířce
v travnatém pásu po hranici obecního pozemku.
5/22R/2016 termín příštího zasedání RO na 14.11.2016.
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje
3/22R/2016 po provedení oprav v zadávací dokumentaci popsaných v rozhodnutí ÚOHS vyhlásit nové výběrové
řízení na zhotovitele zakázky "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v Kostelci u Holešova".
Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje
4/22R/2016 starostu obce zpracováním žádosti o proudloužení lhůty k odstranění nedostatků v KN a řešením
vzniklé situace.
U S N E S E N Í zasedání Rady č. 23/2016 obce Kostelec u Holešova konané dne 14. 11. 2016 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/23R/2016 program zasedání RO č. 23/2016 dle pozvánky.
2/23R/2016 dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě STILT PROJECTS S.R.O a pověřuje starostu obce podpisem
dodatku č. 1 a plné moci k zastupování zadavatele ve věci zadávání veřejných zakázek dle předmětu smlouvy a
dodatku č. 1.
3/23R/2016 přijetí daru od rodičů pro MŠ ve výši 3 275 Kč, na nákup hraček a didaktických pomůcek.
4/23R/2016 nákup nové výpočetní techniky pro hospodářku obce v ceně do 35 000 s DPH.
6/23R/2016 zrušení sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 7.12.2015
schváleného usnesením č. 6/25/2015.
7/23R/2016 vyřazení majetku ZŠ Kostelelec u Holešova dle přiloženého soupisu a souhlasí s odprodejem,
případně fyzickou likvidací neprodaného majetku. 8/23R/2016 termín zasedání RO 28.11.2016.
Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje
5/23R/2016 starostu obce jednáním ve věci uvedení situace s průkazy energetické náročnosti budov v majetku
obce do souladu s platnými předpisy.
U S N E S E N Í zasedání Rady č. 24/2016 obce Kostelec u Holešova konané dne 28. 11. 2016 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
1/24R/2016 program zasedání RO č. 24/2016 dle pozvánky.
2/24R/2016 odměny za akce kulturní komise za kalendářní rok 2016, dle návrhu předsedkyně kulturní komise,
s doplněním o odměnu předsedkyni ve výši 1 500 Kč. 4/24R/2016 termín zasedání RO 12.12.2016.
Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje
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3/24R/2016 starostu obce objednáním znaleckého posudku u CHKO Bílé Karpaty a zajištění posouzení dotčené
nemovitosti statikem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o činnosti OÚ v období od 14. 9. 2016
do 8. 12. 2016.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/17Z/2016 bylo schváleno.
Vystoupení pana Petra Měrky, předání dokumentů týkajících se firmy STILT PROJECT s.r.o.
Diskuze:
Žůrek Petr:

ÚOHS zrušil výběrové řízení, kdo ponese odpovědnost? Také za správní poplatek
30.000,- Kč? Obec zaplatí, kdo uhradí?
Hlobil Petr:
Popsal jednotlivé kroky administrování projektu na zřízení VO. Byl navržen text
výběrového řízení, který schválilo zastupitelstvo obce.
Měrka Petr:
Mohli jsme nejít do prověření ÚOHS?
Žůrek Petr:
Rozvázat spolupráci se STILT PROJECT s.r.o.
Měrka Petr:
Poslal jsem dotaz a nikdo mi neodpověděl. Příprava od STILT PROJECT nebyla
dobrá. Kritické hodnocení firmy STILT PROJECT, poukázal na podjatost. Předal
dokumenty, jako přílohu zápisu.
Žůrek Petr:
Jak chcete pokračovat? Je výběrové řízení zrušeno? Výběrové řízení není zrušeno.
STILT PROJECT neradí dobře.
Hlobil Petr:
Podepsal jsem smlouvu, podpisem mě pověřilo zastupitelstvo. Smlouva popisuje, co
se stane, když...STILT PROJECTU jsme nezaplatili ani korunu.
Žůrek Petr:
Vybrat správného administrátora.
Pospíšilíková Marcela: Výběrové řízení, tak jak je to prezentováno vypadá, jako by bylo vše špatně. 3
parametry byly stanoveny jako diskriminační.
Žůrek Petr:
Zpráva ÚOHS je kombinace více věcí.
Dulava Martin:
Výběrové řízení zrušeno ÚOHS, musí být zrušeno i zastupitelstvem?
Žůrek Petr:
Ano.
Pospíšilíková Marcela: Neschvalujeme výběrové řízení, schvalujeme výzvu.
Měrka Petr:
Předložil návrh usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova ukládá starostovi obce vypovědět příkazní smlouvu s příkazníkem
STILT PROJECT s.r.o.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 6 (Hlobil P., Pospíšilíková M., Hlobil T., Rušikvas V., Masný O., Tkadlčík R.) / Zdrželi se: 4
(Marek T., Zaviačičová Z., Dulava M., Slováček Z.)
Návrh usnesení byl zamítnut
Zrušení výběrového řízení na modernizaci a rozšíření VO Zhotovitel, Úvěr, TDI, projednaného a schváleného na
ZO č. 15, projednávané body č. 4, č. 5, č. 6.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova ruší výběrovéhé řízení na "Mmodernizaci a rozšíření veřejného
osvětlení v obci Kostelec u Holešova" číslo usnesení 4/15Z/2016 zhotovitel, 5/15Z/2016 úvěr a 6/15Z/2016
TDI.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/17Z/2016 bylo schváleno.
Zrušení dodatku ke smlouvě STILT PROJECT s.r.o.
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Diskuze:
Žůrek Petr:

Navrhuji zrušit dodatek ke smlouvě STILT PROJECT. Schválila RO, toto jí
nepřísluší. V dodatku byla vypuštěna pasáž týkající se naší směrnice.
Dulava Martin:
Proč to vypadlo, jaký k tomu byl důvod?
Hlobil Petr:
Dosavadní směrnice byla zpřísňující.
Měrka Petr:
To nebyla odpověď na dotaz pana Dulavy.
Pospíšilíková Marcela: Dodatek nemáme momentálně k dispozici. Nezařadili jsme jej na pořad jednání.
Žůrek Petr:
Zopakoval, co řekl na začátku.
Pospíšilíková Marcela: Můžeme se k tomu vyjádřit hlasováním.
Měrka Petr:
Kdo a proč vypustil tyto formulace?
Furch Rudolf:
Dodatek poškozuje obec.
Pospíšilíková Marcela: Doplnit dodatek co tam chybí.
Žůrek Petr:
ZO zruší dodatek, smlouva zůstane tak jak byla.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova ruší rozhodnutí RO č. 2/23R/2016 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
STILT PROJECTS s.r.o. Dluhonská 1350/43, Přerov
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Rušikvas V.)
Usnesení č. 5/17Z/2016 bylo schváleno.

4. Výzva k podání nabídky na zhotovitele projektu "Modernizace a rozšíření
veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova"
Problematiku uvedl Hlobil Petr. Tomuto bodu předcházela pracovní schůzka.
Diskuze:
Měrka Petr:
Hlobil Petr:

Požadavek, aby výpočty na VO byly předány v předepsaných formátech.
Nemáme právo v této první fázi požadovat výpočet v jediném požadovaném
formátu. Vítězný uchazeč to potom musí doložit v přesném, předepsaném formátu.
Žůrek Petr:
Začal bych z jiného soudku. Existuje dotační titul EFEKT. Radikálně se změnil
přístup státu a také projekt EFEKT. Popis tohoto projektu. Náš projekt rozprostřít
na 3 roky. Teď teoretizuji, že bychom dostali každý rok dotaci, může být. Otázka,
koho vybereme, aby nám to protlačil. Úspěšnost administrátorů v roce 2016 je z 15
projektů 5 úspěšných.
Furch Rudolf:
Na Plachetkách se mělo zrealizovat VO.
Hlobil Tomáš:
Trafostanice u hřiště je špatná.
Hlobil Petr:
Na začátku jsme schválili, že budeme záležitost VO řešit komplexně.
Žůrek Petr:
Opakovaná argumentace - dotace.
Rušikvas Vítězslav:
EFEKT - nový program nebyl schválen, součástí musí být obnovitelný zdroj.
Žůrek Petr:
Má se schvalovat.
Pospíšilíková Marcela: Projednávali jsme na RO, zda splníme úsporu energie. Chceme rozšířit VO, to by do
toho nespadalo a v obci se bude zvyšovat počet svítidel.
Měrka Petr:
Se světlama, které jsou naprojektovány, určitě ne.
Žůrek Petr:
Pozvat širokou škálu odborníků, kteří by nám problematiku vysvětlili.
Hlobil Petr:
Vytkli jsme si koncepci - projekt realizovat formou úvěru. Realizace formou dotace
je nejistá.
Žůrek Petr:
Opakovaná argumentace, pracovní skupina, schůzka.
Válek Lumír:
Jak dlouho by tento proces trval?
Žůrek Petr:
Po etapách na 3 roky, jistota tady není, s tím souhlasím.
Hlobil Petr:
Nechal bych přečíst návrh na usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a přílohy na zhotovitele
plánované akce "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova." Pověřuje
starostu obce vyhlášením výzvy a zajištěním výběrového řízení.
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Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 3 (Žůrek P., Měrka P., Furch R.) / Zdrželi se: 1 (Pospíšilík R.)
Usnesení č. 6/17Z/2016 bylo schváleno.
Pan Měrka Petr předložil protinávrh na usnesení, který byl hlasován jako první.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zřídit výbor pro řešení rekonstrukce VO v Kostelci u
Holešova pomocí dotace programu EFEKT.
Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 6 (Hlobil P., Pospíšilíková M., Hlobil T., Rušikvas V., Masný O., Tkadlčík R.) / Zdrželi se: 4
(Marek T., Zaviačičová Z., Dulava M., Slováček Z.)
Návrh usnesení byl zamítnut
Přílohy:
Příloha 1 Výzva
Příloha 2 Zadávací dokumentace
Příloha 3 Krycí list nabídky - příloha č. 1
Příloha 4 Formulář poddodavatele příloha č. 2
Příloha 5 Výkaz výměr - příloha č. 3
Příloha 6 Technická dokumentace - příloha č. 4
Příloha 7 Technické parametry svítidel - příloha č
Příloha 8 Technická specifikace výrobků - příloha
Příloha 9 Obchodní podmínky
Příloha 10 Návrh členů komisí
Příloha 11 ÚOHS

5. Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru na výstavbu "Modernizace a
rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostele u Holešova
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a přílohy na poskytnutí
úvěru na výstavbu "Modrnizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova." Pověřuje
starostu obce vyhlášením výzvy a zajištěním výběrového řízení.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Žůrek P., Pospíšilík R., Měrka P., Furch R.)
Usnesení č. 7/17Z/2016 bylo schváleno.
Přílohy:
Příloha 1 Výzva k podání nabídky
Příloha 2 Návrh subjektů
Příloha 3 ZD Kostelec u Holešova
Příloha 4 Krycí list nabídky - příloha č. 1
Příloha 5 Výkaz FIN - příloha č. 2
Příloha 6 Rozpočet obce - příloha č. 3
Příloha 7 Rozvaha - příloha č. 4
Příloha 8 CASH - FLOW - příloha č. 5
Příloha 9 Přehled investic - příloha č. 6
Příloha 10 Celkový rozpočet projektu - příloha č.
Příloha 11 Návrh členů komisí

6. Výzva k podání nabídky - Výběr poskytovatele technického dozoru investora pro
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projekt "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova"
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a přílohy na výběr
poskytovatele Technického dozoru investora pro projekt "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v
obci Kostelec u Holešova." Pověřuje starostu obce vyhlášením výzvy a zajištěním výběrového řízení.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Žůrek P., Pospíšilík R., Měrka P., Furch R.)
Usnesení č. 8/17Z/2016 bylo schváleno.
Přílohy:
Příloha 1 Výzva k podání nabídky
Příloha 2 Zadávací + kvalifikační dokumentace
Příloha 3 Krycí list
Příloha 4 SOD
Příloha 5 Seznam oslovených firem
Příloha 6 Návrh členů komisí

7. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Bod uvedl Hlobil Petr - v důsledku změny zákona bylo třeba vypracovat novou směrnici.
Diskuze:
Žůrek Petr:

Podle této směrnice budou všechna naše výběrová řízení uzavřená. Větší výběrová
řízení bychom měli dělat jako otevřená.
Hlobil Petr:
Směrnice je v souladu se zákonem. Proč ji dělat přísnější než stanovuje zákon? V
rámci usnesení ZO můžeme zpřísnit.
Měrka Petr:
Zájem je, aby se výběrek zůčastnilo ce nejvíce firem.
Pospíšilíková Marcela: Je v zájmu obce, aby se zveřejnilo na stránky. K panu Měrkovi - naznačujete že RO
se chce chovat nečestně, nebo z toho něco máme. Neopodstatněná domněnka.
Hlobil Petr:
Požádal přítomné občany, aby zůstali do konce, složíme účty za rok 2016.
Surala Jindřich:
Zastupitelstvo obce nespolupracuje.
Žůrek Petr:
Zopakoval, to co řekl úvodem. Upřednostňuje, aby všechna VŘ byla otevřená.
Pospíšilíková Marcela: Budu první, aby se VŘ navěšovala na www stránky obce.
Zaviačičová Zdeňka: Nejméně 3 uchazeči. Zastupitelé mohou dát návrh na další.
Dulava Martin:
Podle této směrnice máme všechny možnosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ze dne 8. 12. 2016.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Žůrek P., Pospíšilík R., Měrka P., Furch R.)
Usnesení č. 9/17Z/2016 bylo schváleno.
Přílohy:
Příloha 1 Směrnice

8. Rozpočtové opatření
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/17Z/2016 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje hospodaření obce dle pravidel rozpočtového provizoria
dle § 13 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, maximálně do 31. 3. 2017.
Rozpočet bude čerpán maximálně v objemu 1/12 skutečných rozpočtových výdajů roku 2016.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/17Z/2016 bylo schváleno.
Přílohy:
Příloha 1 Rozpočtové opatření
Příloha 2 Plnění rozpočtu

9. Narovnání akcionářských práv
Zaknihovaných 1.300 akcií VAK Přerov s předkupním právem obce.
Diskuze:
Dulava Martin:
Proč se tím zabývat?
Pospíšilíková Marcela: Občané si vodovod budovali sami. Je to naše. Není to tak vysoká částka.
Měrka Petr:
Starostové to většinou odkupují. Akcie bychom měli vlastnit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje uzavřít "Dohodu o narovnání akcionářských práv" s
Českou infrastrukturní a. s. za 1300 ks zaknihovaných akcií a zaplatit předmětnou finanční částku
uvedenou ve Smlouvě o budoucí smlouvě o koupi akcií ze dne 21. 3. 2002.
Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Žůrek P., Pospíšilík R., Tkadlčík R., Furch R.)
Usnesení č. 12/17Z/2016 bylo schváleno.
Přílohy:
Příloha 1 Vysvětlení k možnostem převodu akcionářs
Příloha 2 Smlouva o budoucí smlouvě
Příloha 3 Dohoda o ukončení smluv a o narovnání
Příloha 4 Česká Infrastrukturní
Příloha 5 VAK jednání akcionářů

10. Žádost o odprodej části pozemků
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zveřejnit záměr prodeje pozemků p. č. 740/6 o výměře
95 m2, p. č. 740/5 o výměře 16 m2 a p. č. 740/4 o výměře 30 m2.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Hlobil T.)
Usnesení č. 13/17Z/2016 bylo schváleno.
Přílohy:
Příloha 1 Žádost o odprodej části pozemků
Příloha 2 Geometrický plán

11. Žádost o sponzoring - Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč pro
Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro osoby se zdravotním postižením Hlavní 1, 768 32 Zborovice.
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Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/17Z/2016 bylo schváleno.
Přílohy:
Příloha 1 Žádost o sponzoring

12. Dodatek č. 3 ke stanovám Mikroregionu Holešovsko
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje návrh Dodatku č. 3 ke stanovám Mikroregionu
Holešovsko.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/17Z/2016 bylo schváleno.
Přílohy:
Příloha 1 Mikroregion
Příloha 2 Návrh dodatku č. 3

13. Úprava přílohy pro vydávání zpravodaje KOSTKA
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje návrh redakční rady na úpravu přílohy Pravidla pro
vydávání zpravodaje KOSTKA - Podmínky inzerce ve zpravodaji KOSTKA - bod 5. Ceny za inzerci jsou
stanoveny - formát A5 - 400,- Kč bez DPH, formát A 6 - 200,- Kč bez DPH, formát A7 - 100,- Kč bez DPH. Za
barevnou verzi inzerátů bude cena navýšena o 30 %.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/17Z/2016 bylo schváleno.
Přílohy:
Příloha 1 Úprava přílohy

14. Vyrozumění MVČR o splnění povinností
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí Vyrozumění o splnění povinností vyplývajících z §
129a odst. 2 - 4 zákona o obcích v souvislosti s kontrolou výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům
obce Kostelec u Holešova.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/17Z/2016 bylo schváleno.
Přílohy:
Příloha 1 MVČR splnění povinností

15. Plnění plánovaných úkolů v roce 2016
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí Plnění plánovaných úkolů v roce 2016.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 18/17Z/2016 bylo schváleno.

16. Diskuze
Diskuze:
Ballnér Zdeněk:

Informace o financování školy. Jedna splátka přišla o něco později, využili jsme
rezervní fond. Je třeba počítat s rekonstrukcí otopného systému. Předal starostovi
návrh rozpočtu ZŠ na příští rok.
Hlobil Petr:
Pokud vám peníze chybí, je třeba se připomenout. RO se přijde do školy podívat v
rámci přípravy rozpočtu na rok 2017.
Měrka František:
UZOB vždy fungovalo, v poslední době jsem měl problém. Poukázal na problém z
hlediska dopravního značení na návsi.
Pospíšilík Radek:
Kdo je zřizovatelem školní jídelny?
Hlobil Petr:
Popsal podrobně smluvní vztah s firmou SCOLAREST. Upozornil na možnost
výpovědi a výpovědní lhůtu.
Ballnér Zdeněk:
Školní jídelna jako organizace neexistuje, byla vymazána ze Školského rejstříku. V
současné době Školní restaurace SCOLAREST s.r.o., zřizovatelem je EUREST.
Žůrek Petr:
KÚZK - EUREST - SCOLAREST.
Pospíšilíková Marcela: Návrh petice vyvolával dojem, že Obec Kostelec u Holešova chce zrušit školní
stravování.
Žůrek Petr:
Je to Váš výklad, já to tak neberu.
Zaviačičová Zdeňka: Já jsem to taky tak chápala, jako paní místostarostka.
Žůrek Petr:
Já podepisuji petice po celém světě, ačkoliv mě nikdo neviděl.
Hlobil Petr:
Máte s tímto typem stravování problém? Pokud ano, přijďte s návrhem řešení nemám problém to řešit.
Žůrek Petr:
Jak racionálně dojít k informacím, abychom se netahali?
Hlobil Petr:
Dám Vám jednoduchou odpověď, kterou jsem Vám řekl několikrát. Několikrát jsem
Vás vybízel k tomu, abychom spolupracovali. Vy nejste od toho, abyste nás
úkoloval. Pokud informaci máme, tak Vám ji dáme, ale nejsme povinni vytvářet
novou informaci. Věřte, že jsem neměl problém z ničím, co tady na obci je, abych
Vám poslal.
Měrka Petr:
Problém s www stránkami obce - zastaralost, komplikované vyhledávání zápisů RO,
ZO.
Hlobil Petr:
Byl jste v předchozím zastupitelstvu, tam to vůbec nebylo a vůbec Vám to nevadilo.
Měrka Petr:
SCOLAREST - jsme minimálně 300 tisíc v mínusu ročně, za 7 let 2 miliony 100
tisíc.
Pospíšilík Radek:
Žádám o písemnou odpověď, kdo je zřizovatelem školní kuchyně.
Dulava Martin:
Kdo bude projednávat nebo schvalovat návrh na vyhlášku rušení nočního klidu?
Přimlouvám se za to, abychom takovouto vyhlášku měli.

17. Závěr
Hlobil Petr – vážení zastupitelé, vážení hosté. Pořad jednání byl vyčerpán, nikdo se již nehlásí o slovo. Ještě
dvě organizační záležitosti.
Na příští schůzi určuji:
●
●

Návrhová komise (Tomáš Hlobil, Petr Měrka, Rudolf Furch)
Ověřovatelé zápisu (Martin Dulava, Zdeněk Slováček)

To je z dnešního jednání ZO Kostelec u Holešova všechno. Za celé představenstvo vám děkuji za pozornost,
aktivitu a účast. Přeji vám příjemné prožití svátků vánočních, dobré vykročení do nového roku 2017. Na závěr
přijměte drobný dáreček. Zasedání ZO Kostelec u Holešova prohlašuji za ukončené, čas 21.52 h.
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Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Tomáš Marek

............................................................

Radoslav Pospíšilík

............................................................

Ing. Petr Hlobil

............................................................

Místostarostka: RNDr. Marcela Pospíšilíková ............................................................

Datum vyhotovení:
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