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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

Z Á P I S
zasedání Zastupitelstva č. 23 obce Kostelec u Holešova

konané dne 17. 8. 2017 v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.

Doba jednání: 17.00 - 19.25
Přítomno: 13
Omluveni: 2
Neomluveni: 0
Předsedající: Ing. Petr Hlobil
Zapisovatel*: Ing. Petr Hlobil
Ověřovatelé zápisu: Radim Tkadlčík, Zdeňka Zaviačičová

*Předsedající v souladu s jednacím řádem Obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 17.00 h

Bylo zvoleno pracovní představenstvo: Ing. Petr Hlobil, RNDr. Marcela Pospíšilíková, Vítězslav Rušikvas
Hlasování: 12-0-0
Byla zvolena návrhová komise: Tomáš Marek, Aleš Pospíšilík, Zdeněk Slováček
Hlasování: 12-0-0

17.02 h - na jednání se dostavil zastupitel Petr Měrka

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Radim Tkadlčík, Zdeňka Zaviačičová
Hlasování: 13-0-0

Informace:
- V průběhu jednání ZO je pořizován zvukový záznam, který slouží pro potřeby vyhotovení zápisu. Zápis bude
pořizovat pan Petr Hlobil.
- "Soukromá osoba Ing. Petr Žůrek, Kostelec u Holešova č. p. 73 pořizuje videozáznam pro dokumentační a
veřejné účely, ÚOOÚ reg. č. 00063805."

Starosta seznámil zastupitele s navrženým programem:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení zápisu ZO č. 22
3. Informace o činnosti OÚ
4. Hodnocení nabídek na realizaci projektu VO
5. Zadávací řízení veřejné zakázky na VO v obci - RV01
6. Záměr prodeje automobilu DACIA LOGAN
7. Kabel NN, lokalita zahrad Karlovice
8. Kabelové vedení NN na pozemku p. č. 611/2
9. Příloha ke zřizovací listině ZŠ Kostelec u Holešova
10. Diskuze
11. Závěr

Předsedající sdělil, že zápis z předchozího jednání ZO byl ověřen a podepsán. Nebyla proti němu vznesena
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námitka. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje program jednání.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/23Z/2017 bylo schváleno.

2. Kontrola usnesení zápisu ZO č. 22

U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 22 obce Kostelec u Holešova konané dne 27. 6. 2017 v
zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje

1/22Z/2017 program jednání.
2/22Z/2017 aktualizovanou verzi projektové dokumentace na realizaci záměru "Modernizace a rozšíření
veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova."
3/22Z/2017 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. - výběrové řízení proběhlo dle schválených podmínek
6/22Z/2017 Závěrečný účet obce Kostelec u Holešova za rok 2016 s výhradou. Byly zjištěny chyby a
nedostatky, spočívající v § 10 odst. 3 písm. c, zák. č. 420/2004 Sb. v porušení povinností nebo překročení
působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy. - daný dokumen archivován
7/22Z/2017 opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě č. - 221/2016/IAK o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Kostelec u Holešova, IČ: 00287342 za rok 2016. - zpráva zaslána na KÚZK
30. 6. 2017
8/22Z/2017 účetní závěrku obce Kostelec u Holešova za rok 2016 a hospodářský výsledek ve výši 2 367 353,91
Kč. - daný dokumen archivován
10/22Z/2017 prodej pozemku p. č. 437/12 o výměře 24 m2 v k. ú. Kostelec u Holešova za cenu 5 000,- Kč pro
pana Jaroslava Mňačka mladšího, nar. 1979, Kostelec u Holešova 71. - prodej zrealizován
11/22Z/2017 prodej pozemku p. č. 437/13 o výměře 24 m2 v k. ú. Kostelec u Holešova za cenu 5 000,- Kč pro
pana Jaroslava Mňačka staršího, nar. 1948, Kostelec u Holešova 71. - prodej zrealizován
12/22Z/2017 rozpočtové opatření č. 1/2017. - vešlo v platnost

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí

4/22Z/2017 informace o plnění usnesení ze zasedání č. 21 ze dne 30. 5. 2017.
5/22Z/2017 informace o činnosti OÚ v období od 31. 5. 2017 do 27. 6. 2017.
9/22Z/2017 projednání Závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za
rok 2016. - informace zaslána do Kanceláře svazku obcí Bystřice pod Hostýnem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání č. 22 ze
dne 27. 6. 2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/23Z/2017 bylo schváleno.

3. Informace o činnosti OÚ

U S N E S E N Í zasedání Rady č. 14/2017 obce Kostelec u Holešova konané dne 10. 7. 2017 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.

Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
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1/14R/2017 program zasedání RO č. 14/2017.
2/14R/2017 povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro školní rok 2017/2018 na počet 28 dětí. -
rozhodnutí RO zasláno ředitelce MŠ 11. 7. 2017
3/14R/2017 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání a podnikatelském pronájmu věcí
movitých. - dodatek podepsán 11. 7. 2017, následně zaslán nájemci k podpisu
4/14R/2017 přidělení bytu č. 45 v Domě seniorů, který ze zdravotních důvodů uvolnila paní Hrnčiříková, od 1.
8. 2017 pro paní Marii Pospíšilovou z Roštění. - 11. 7. 2017 zaslán dopis e-mailem
5/14R/2017 vyúčtování služebních cest starosty obce (cesty soukromým vozidlem) za období od 10. 4. 2017 do
4. 7. 2017, dle předložené knihy jízd a cestovních zpráv. - 11. 7. 2017 předáno účetní k proplacení
6/14R/2017 darovací smlouvu na částku 1.500,- Kč pro Myslivecký spolek "Mariánov" Domaželice. - darovací
smlouva podepsána 11. 7. 2017
7/14R/2017 termín zasedání RO na 31. 7. 2017.

Rada obce Kostelec u Holešova konstatuje

8/14R/2017 , že Základní škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, sídlo Kostelec u Holešova 191, PSČ 768
43, které byl svěřen do správy a hospodaření majetek obce zřizovací listinou ze dne 1. 10. 2009 a čl. VIII t. j.
(p. č. 180 v k. ú. Kostelec u Holešova, budova č. p. 191), je oprávněna se souhlasem zřizovatele nakládat s
tímto majetkem a technicky ho zhodnocovat. Toto právo není časově omezeno s odkazem na čl. X ve zřizovací
listině. - Text usnesení předán vedoucí MAS Moštěnka

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RO č. 13/2017.

U S N E S E N Í zasedání Rady č. 15/2017 obce Kostelec u Holešova konané dne 31. 7. 2017 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.

Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

1/15R/2017 program zasedání RO č. 15/2017.
2/15R/2017 přidělení bytu č. 38 v Domě seniorů od 1. 9. 2017 paní Dočkalové Marii z Kostelce u Holešova č. p.
101. - 2. 8. 2017 osobně předán dopis paní Dočkalové
3/15R/2017 prodloužení nájemní smlouvy na obecním bytě č. p.150 pro paní Bc. Barboru Lopraisovou do 31.
července 2018. - 1. 8. 2017 vypracován a podepsán Dodatek č. 3
5/15R/2017 Přílohu 1/2017 ke Zřizovací listině, Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž - souhlas
zřizovatele na zhodnocení svěřeného nemovitého majetku na dobu neurčitou. - příloha byla podepsána
starostou a místostarostkou obce 31. 7. 2017
6/15R/2017 termín zasedání RO na 14. 8. 2017.

Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí

4/15R/2017 žádost o uveřejnění odpovědi dle §10 odst. 1, zákona 46/2000 Sb. RO doporučuje zveřejnění textu
odpovědi v periodiku KOSTKA číslo 3/2017. - odpověď, která má být uveřejněna, byla předána Redakční
radě KOSTKY k zveřejnění

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RO č. 14/2017.

U S N E S E N Í zasedání Rady č. 16/2017 obce Kostelec u Holešova konané dne 14. 8. 2017 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.

Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

1/16R/2017 program zasedání RO č. 16/2017.
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2/16R/2017 nákup nového nábytku do opraveného hasičského domu Karlovice v hodnotě 15.000,- Kč. Faktura
bude proplacena obcí.
3/16R/2017 termín zasedání RO na 28. 8. 2017.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RO č. 15/2017.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí účast starosty obce na kurzu "Základní vzdělávání" pro
zástupce obcí I. typu.

Další informace:

- probíhá čištění a celková sanace obecních studní
- uskutečnil se nákup nového automobilu na rozvoz stravy
- probíhají zednické práce na Domě služeb a na ochozu školní kuchyně
- probíhají práce na projektu revitalizace Lipiny
- v příštím týdnu budou osazeny herní prvky na dětských hřištích
- VAK Kroměříž vyměnil 4 uzávěry na páteřním rozvodu pitné vody
- byly nainstalovány cedule zakazující podomní prodej
- proběhla kontrola spisovny pracovníky ze Státního archivu pracoviště Kroměříž, bez připomínek, vyzvedli
kvalitní práci paní Rušikvasové

Diskuze:
Měrka Petr: Proč jsme dávali MAS něco, co jsme neschvalovali na ZO? Není to relevantní, radě

to nepřísluší.
Hlobil Petr: Byla to informace pro vysvětlení, dodatek je předmětem schvalování na dnešním

jednání ZO.
Pospíšilíková Marcela: Administrátor dotace požadoval prohlášení zřizovatele.
Žůrek Petr: Je třeba respektovat co je pravomocí zastupitelstva. Apeluji na to, aby se to příště

neopakovalo.
Žůrek Petr: Darovací smlouva na částku 1.500,- Kč, nemělo se to řešit veřejnoprávní smlouvou?

Je to správně? Stačí odpověď zaslat e-mailem.
Žůrek Petr: Dopis na zveřejnění odpovědi v KOSTCE - chyběla formální stránka věci.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o činnosti OÚ v období od 28. 6. 2017
do 17. 8. 2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/23Z/2017 bylo schváleno.

4. Hodnocení nabídek na realizaci projektu VO

Členové hodnotící komise seznámili přítomné se zprávou o hodnocení nabídek.

Diskuze:
Žůrek Petr: Předal a přečetl písemný dokument s pěti dotazy, který je přílohou zápisu ZO. Žádá o

písemnou odpověď.
Hlobil Petr: Odpovědi by byly unáhlené a možná neadekvátní. Nyní se k tomu nebudu vyjadřovat. Nechal

bych to na písemnou odpověď.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo , na základě zprávy o hodnocení nabídek veřejné zakázky
zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA“, o vyloučení účastníka ELPIK s.r.o., sídlem
Kroměříž, Nerudova 470/1 IČ 27687538 ze zadávacího řízení dle ust. § 48 odst. 2 písm. b) a ust. § 48 odst.
3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/23Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Zpráva o hodnocení nabídek
Zastupitel Žůrek příloha bod 4

Hodnotící komise doporučuje zadavateli využít svého zákonného práva a zadávací řízení zrušit.

Diskuze:
Žůrek Petr: Máme právo, jako zadavatel, výběrové řízení zrušit.
Marek Tomáš: Výběrová komise pracovala i s informacemi: - Úprava svítidel u vítězné firmy. Podání

podnětu na ÚOHS.
Žůrek Petr: Výběrové řízení rušíme podle paragrafů, když je naplněn zákon.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky pod názvem
„MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA“ dle ust. §
127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a
to po zániku účastenství vyloučeného účastníka.           

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/23Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

ÚOHS Výzva
ÚOHS Vyjádření k podnětu

5. Zadávací řízení veřejné zakázky na VO v obci - RV01

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané
dle ust.  § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pod názvem „MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA – RV01“ postupem dle směrnice zadavatele, a
to po uplynutí lhůt pro podání námitek proti zrušení zadávacího řízení vedeného pod názvem
„MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA". Komplexní
dokumentace zadávacího řízení bude zveřejněna na www stránkách obce.                                  

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Žůrek P., Zaviačičová Z., Dulava M., Měrka P.)
Usnesení č. 6/23Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Zastupitel Žůrek příloha bod 5

Jedná se o realizaci projektové dokumentace, která se váže k rozvaděči - RV01. Tento úsek VO v obci je
nejstarší, v havarijním stavu, nová zástavba Plachetky je několik let zcela bez VO.

Diskuze:
Měrka Petr: RV01 - kdo s tím přišel? Upozornil na úskalí s rozdělením zakázky.
Pospíšilíková Marcela: Administrátor Dobrá zakázka nás ujistil, že je to možné.
Žůrek Petr: Předal a přečetl písemný dokument, který je přílohou zápisu ZO.
Hlobil Petr: Realizace výběrového řízení se nám nedaří. Nechci nést odpovědnost za havarijní

stav, který je třeba neprodleně řešit. Neustále nám výběrové řízení někdo napadá.
Účelově nic neděláme, chceme řešit tento havarijní stav.

Měrka Petr: Vždy bude někdo něco namítat, protože tu zakázku chce.
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Zaviačičová Zdeňka: Je zřejmé, že to někdo napadne.
Měrka Petr: Revokovat předchozí usnesení ZO, nový projekt na jednotlivé části.
Tkadlčík Radim: Na Karlovicích spadl sloup VO. Jak se to řešilo? Já bych si vzal moudro z tohoto

období.
Pospíšilíková Marcela: Administrátor uvedl čtyři důvody (znaky) rozdělení zakázky.
Dulava Martin: Rozdělení do dvou let, tomu nelze věřit. Jak to posunout dopředu? Jedna možnost

je odhlasovat, nebo riziko eliminovat.
Hlobil Petr: Přepracování projektové dokumentace, zdlouhavý proces. Odstranění havarijního

stavu se do konce roku nestihne.
Pospíšilíková Marcela: Soutěžit jako celek? Jdeme do rizika, že se budeme stále točit v kruhu. Podněty na

ÚOHS.
Žůrek Petr: Když bude vše v pořádku, není třeba se obávat.
Hlobil Petr: Přepracování projektu je běh na dlouhou trať. Pro nás se to stává nerealizovatelné.

Dobrá zakázka byla odsouhlasena zastupitelstvem obce.
Měrka Petr: Několikrát, opakovaně - potřebujeme svítit, odhlasovalo to ZO.
Pospíšilíková Marcela: Nerozumím Vám. Navrženým způsobem se posuneme dál.
Žůrek Petr: Projektant Vašák zpracovat projekt na RV01, obhájit, že to není dělená zakázka.
Tkadlčík Radim: Kde berete jistotu, že lze z celkového projektu vyjmout jen jednotlivou část?
Hlobil Petr: Točíme se v kruhu. Důvěřuji Dobré zakázce. Přečtěte návrh na usnesení.
Marek Tomáš: Chci prezentovat připomínky k technickým parametrům svítidel.
Masný Oldřich: Tuto problematiku jsme řešili na pracovní schůzce. Bod po bodu jsme probírali a

schválili. Tam měly tyto připomínky zaznít.
Marek Tomáš: Prezentoval připomínky.
Hlobil Petr: Přečtěte návrh na usnesení, pokud má někdo jiný, ať s ním přijde.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
vedené pod názvem  „MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U
HOLEŠOVA – RV01“                                     

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4 (Žůrek P., Zaviačičová Z., Dulava M., Měrka P.)
Usnesení č. 7/23Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

0 ZD
0 ZD
1 SoD-OP
2 Krycí list
3 PDF technická dokumentace VO
3 Požadavky na svítidlo VO I
4 Seznam osob
Jmenování komise_
Seznam oslovených firem
216003-Kostelec_RVO1_specifikace

6. Záměr prodeje automobilu DACIA LOGAN

Koupí nového automobilu DACIA DOKKER VAN se nákladní automobil skříňový DACIA LOGAN stal pro obec
nepotřebným. Proto je dán ZO návrh na jeho odprodej. Stáří auta 7 let, ujeto 70.000 km. Návrh nejnižší
prodejní ceny je 60.000,- Kč. Prodej bude realizován obálkovou metodou, hodnotící kritérium - nabídková cena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje záměr prodeje nákladního automobilu DACIA LOGAN
obálkovou metodou. Jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 8/23Z/2017 bylo schváleno.

7. Kabel NN, lokalita zahrad Karlovice

Společnost PERFECT s. r. o. Otrokovice, jako projektant, žádá o souhlas s provedením stavby - Kabel NN,
lokalita zahrad Karlovice. Investorem stavby je E.ON Distribuce, a. s. Vyjádření obce bude sloužit jako podklad
pro vydání územního souhlasu a pro realizaci stavby.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje podkladové materiály a SMLOUVU č. 1030036372/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene při realizaci akce - Kabel NN, lokalita zahrad Karlovice.
Pověřuje starostu obce podpisem těchto dokumentů.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/23Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

1 Žádost o podpis situace
2 Situace kabel NN Karlovice
3 Vyjádření obce k záměru stavby
4 Smlouva o smlouvě budoucí

8. Kabelové vedení NN na pozemku p. č. 611/2

Majitelka pozemku p. č. 611/4 má záměr přivést na tento pozemek kabel NN. Přívodný kabel by vedl
pozemkem p. č. 611/2, který je v majetku obce. V této souvislosti přišla na obec žádost o potvrzení smlouvy -
SMLOUVA č. 1030038248/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje SMLOUVU č. 1030038248/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene při realizaci akce - Kabel NN na pozemku p. č. 611/2 v k. ú. Kostelec u Holešova
jako přívod na pozemek p. č. 611/4 v k. ú. Kostelec u Holešova, majitelka paní Belzová Monika. Pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/23Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

1030038248-001
C.04

9. Příloha ke zřizovací listině ZŠ Kostelec u Holešova

Při administraci dotací, které je možné využít na projekty připravené Základní školou Kostelec u Holešova, je
třeba deklarovat, s jakým nemovitým majetkem ve vlastnictví obce škola hospodaří. Dále, že může provádět
technické zhodnocení tohoto majetku po dobu neurčitou.

Diskuze:
Zaviačičová Zdeňka: Co je správně? Příloha nebo dodatek?
Dulava Martin: Není jedno příloha nebo dodatek. Je to slovíčko, ale doporučuji použít dodatek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní škola Kostelec
u Holešova, okres Kroměříž.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/23Z/2017 bylo schváleno.
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Přílohy:
Nemovitý majetek obce s kterým hospodaří ZŠ
Příloha ke zřizovací listině ZŠ
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ

10. Diskuze

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

11. Závěr

Starosta obce. 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 (Tomáš Marek, Martin Dulava)●

To je z dnešního jednání ZO Kostelec u Holešova všechno. Za celé představenstvo vám děkuji za pozornost,
aktivitu a účast. Jednání ZO prohlašuji za ukončené. Čas 19.25 h.

Ověřovatelé: Radim Tkadlčík   ............................................................

Zdeňka Zaviačičová   ............................................................

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

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

 
Datum vyhotovení:


