
Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 1 / 6

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. 24 obce Kostelec u Holešova

konané dne 19. 9. 2017 v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.

Doba jednání: 17.00 - 19.08
Přítomno: 15
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předsedající: Ing. Petr Hlobil
Zapisovatel*: Ing. Petr Hlobil
Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Marek, Ing. Martin Dulava

*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: Petr Hlobil, Marcela Pospíšilíková, Vítězslav Rušikvas
Hlasování: 15-0-0
Byla zvolena návrhová komise: Tomáš Hlobil, Petr Měrka, Rudolf Furch
Hlasování: 15-0-0
Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Tomáš Marek, Martin Dulava
Hlasování: 15-0-0

Informace:
- V průběhu jednání ZO je pořizován zvukový záznam, který slouží pro potřeby vyhotovení zápisu. Zápis bude
pořizovat Petr Hlobil - starosta.
- "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. 23
3. Informace o činnosti OÚ
4. Schválení zhotovitele na realizaci projektu VO v obci - RV01
5. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017
6. Finanční podpora pro Hospic na Svatém Kopečku
7. Diskuze
8. Závěr

Zastupitel Radoslav Pospíšilík před schválením programu sdělil, že kontrolnímu výboru byl předán podnět v
souvislosti s porušením usnesení zastupitelstva obce a proto dává možnost zastupitelům vyjádřit se k bodu č. 4.
Nikdo ze zastupitelů nepodal jiný návrh programu.

Předsedající sdělil, že zápis z předchozího jednání ZO byl ověřen a podepsán. Nebyla proti němu vznesena
námitka. 
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje program jednání.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Žůrek, Pospíšilík)
Usnesení č. 1/24Z/2017 bylo schváleno.

2. Kontrola usnesení zápisu ZO č. 23

U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 23 obce Kostelec u Holešova konané dne 17. 8. 2017 v zasedací
místnosti OÚ od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje

1/23Z/2017 program jednání.
6/23Z/2017 zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem „MODERNIZACE A
ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA – RV01“ 
8/23Z/2017 záměr prodeje nákladního automobilu DACIA LOGAN obálkovou metodou. Jediným hodnotícím
kritériem bude nabídková cena. - Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce 23. 8. 2017 do 11. 9. 2017.
Nikdo se nepřihlásil o koupi.
9/23Z/2017 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. - Smlouva podepsána 21. 8. 2017, následně odeslána.
10/23Z/2017 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. -
Smlouva podepsána 23. 8. 2017, následně odeslána.
11/23Z/2017 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní škola Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. - Dodatek
předán řediteli školy 23. 8. 2017.

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí

2/23Z/2017 informace o plnění usnesení ze zasedání č. 22 ze dne 27. 6. 2017.
3/23Z/2017 informace o činnosti OÚ v období od 28. 6. 2017 do 17. 8. 2017.

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo

4/23Z/2017 , 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. - Administruje Dobrá zakázka.
5/23Z/2017 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. - Administruje Dobrá zakázka.
7/23Z/2017 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. - 18. 8. 2017 navěšeno na www stránky obce.

Diskuze:
Žůrek Petr: Přečetl a předal písemný dokument (otázky k usnesením č. 6/23Z/2017 a č.

5/23Z/2017), který zastupitel Žůrek předal kontrolnímu výboru jako podnět na
prošetření - porušení usnesení zastupitelstva. Dokument je přílohou tohoto zápisu.
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Pospíšilík
Radoslav:

Proč obec používá dvě úřední desky?

Hlobil Petr: Je to přechodný stav. Přecházíme na propojení úřední desky se spisovou službou.
Žůrek Petr: Jak dlouho to bude trvat?
Hlobil Petr: Obec připravuje nové www stránky, tím dojde k nápravě.
Žůrek Petr: Přečetl a předal písemný dokument, který je přílohou tohoto zápisu (urgence

odpovědí na 5 otázek, které se týkají výběrového řízení na VO z 23. ZZO).
Hlobil Petr: Otázky Vám budou zodpovězeny v rámci bodu 7 diskuze.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání č. 23 ze
dne 17. 8. 2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/24Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Příloha zastupitele Žůrka I
Příloha zastupitele Žůrka II

3. Informace o činnosti OÚ

Informaci podal starosta obce za období od 18. 8. 2017 do 18. 9. 2017.

Rada obce Kostelec u Holešova na svém zasedání č. 17 dne 28. 8. 2017 revokovala usnesením 2/17R/2017
usnesení RO č. 5/15R/2017, kterým byla schválena příloha ke zřizovací listině ZŠ.

Další informace:

- probíhají práce na revitalizaci pozemku Lipiny
- pracovníci obce provádí údržbové práce v obci
- hospodářka má dva týdny dovolenou
- dvě uklizečky na pracovní neschopnosti
- úklid zajištěn prostřednictvím úklidové služby MULTI-S s. r. o. Kroměříž
- 4. září zahájen nový školní rok, budova školy jako bezbariérová

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o činnosti OÚ v období od 18. 8. 2017
do 19. 9. 2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/24Z/2017 bylo schváleno.

4. Schválení zhotovitele na realizaci projektu VO v obci - RV01

S průběhem zadávacího řízení a se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek seznámila přítomné paní
místostarostka. Člen hodnotící komise pan Rudolf Furch odmítl podepsat zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek, jelikož zadávací řízení není podle jeho názoru v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a interní
směrnicí o zadávání veřejných zakázek.
Starosta obce informoval o bezprostřední reakci některých občanů po jednání ZO (17. 8. 2017) na zrušení
veřejné zakázky na rekonstrukci veřejného osvětlení. Urgovali okamžité odstranění závadného stavu, který
ohrožuje zdraví a životy obyvatel, zároveň dochází k opakovaným výpadkům veřejného osvětlení. Nesouhlasí s
odložením spuštění nové zakázky. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí urgenci občanů na realizaci veřejného osvětlení v
okruhu rozvaděče RO01 (Pohraničí, Bytovky, Zahájí, Plachetky).
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Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Žůrek)
Usnesení č. 4/24Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Zápis z hodnocení
Příloha zastupitele Žůrka III

Se stanoviskem občanů, kterých se tento problém přímo dotýká byl seznámen administrátor, který také sdělil,
že došlo k úniku citlivých informací v procesu schvalování zadávacích podmínek.
S ohledem na výše uvedené byl konzultován mezi obcí a administrátorem další postup.
Doporučením administrátora bylo výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu zahájit dne 18. 8. 2017.
Administrátor ujistil zadavatele, že z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů nedojde k porušení jakéhokoli ustanovení tohoto zákona. Dále konstatoval, že z pohledu
zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dojde k porušení schváleného usnesení
zastupitelstva, avšak s ohledem na důvody hodné zvláštního zřetele (viz výše), je možno toto zhojit novým
hlasováním.

Diskuze:
Žůrek Petr: Předal a přečetl písemný dokument (10 výhrad k výběrovému řízení na VO), který je

přílohou tohoto zápisu.
Zapletal Jiří Dobrá
zakázka:

Reagoval na všechny připomínky uvedené v příspěvku (10 výhrad k výběrovému řízení
na VO) zastupitele Žůrka. Objasnil celou záležitost postupu výběrového řízení z
pohledu administrátora.

Měrka Petr: ELEKTROMONT nemá v nabídce nahraná eulumdata. Jednatel společnosti mi volal.
Zapletal Jiří Dobrá
zakázka:

Posuzujeme jen první nabídku, postupné hodnocení.

Surala Jindřich: Část zastupitelstva projednávaný projekt bojkotuje. Zarazilo mě, že se pan Žůrek
zdržel při hlasování na reakci občanů. To by měl přijmout. Apeluji na zastupitele, aby
VO bylo realizováno.

Dulava Martin: Kdyby to bylo dobře připraveno, tak pro to zvednu ruku.
Hlobil Petr: Dobrá zakázka dobře připravila a přesto to někdo napadl. Systematicky je to

napadáno.
Měrka Petr: Podmínky výběrového řízení byly tvrdé. Problém s rozporem dvou usnesení se dá

lehce vyřešit úpravou směrnice, aby byla v souladu s tím co chceme.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zahájení výběrového řízení MODERNIZACE A
ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA - RV01 ke dni 18. 8. 2017 z
důvodů hodných zvláštního zřetele.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 5 (Žůrek, Pospíšilík, Dulava, Měrka, Furch)
Usnesení č. 5/24Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Příloha zastupitele Žůrka IV

Vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Diskuze:
Marek Tomáš: Upozornil na střet zájmů a požádal o vyloučení z projednávání následujících dvou usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem "MODERNIZACE A
ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA - RV01" o vyloučení uchazeče
TESLUX Lighting s. r. o., sídlem Brno - střed, Trnitá, Mlýnská 326/13, IČ 29198992 z výběrového řízení z
důvodu nesložení požadované jistoty.
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Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Žůrek, Dulava)
Usnesení č. 6/24Z/2017 bylo schváleno.

Výběr nejvhodnější nabídky a pořadí na dalších místech.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem "MODERNIZACE A
ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA - RV01" o výběru nejvhodnější
nabídky a uzavření smlouvy o dílo s uchazečem ETMONTA s. r. o., sídlem Holešov, Dobrotice 20, IČ
28263111 za cenu 3.479.366,- Kč vč. DPH a dále o pořadí na dalších místech:
2. Energy Solutions and Savings s. r. o. Olomouc, Nová Ulice, Stupkova 952/18 IČ 29398151
3. ELTODO, a. s. Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1010/14 IČ 45274517
4. Elektromont - Hulín, s. r. o. Hulín, Kroměřížská 291 IČ 46904786

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 5 (Žůrek, Pospíšilík, Dulava, Měrka, Furch)
Usnesení č. 7/24Z/2017 bylo schváleno.

5. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2017

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2017. Dále důvodová zpráva k rozpočtovému
opatření č. 2/2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 3 (Žůrek, Měrka, Furch)
Usnesení č. 8/24Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Návrh rozpočtového opatření č. 2 2017

6. Finanční podpora pro Hospic na Svatém Kopečku

O finanční podporu požádal Hospic na Svatém Kopečku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje finanční podporu pro Hospic na Svatém Kopečku ve výši
2.000,- Kč formou veřejnoprávní smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/24Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU

7. Diskuze

Diskuze:
Pospíšilíková Marcela: Přečetla odpovědi na dotazy vznesené zastupitelem Žůrkem na jednání ZO č. 23.

Dokument je přílohou zápisu.
Měrka Petr: Poukázal na neutěšený stav v blízkosti kontejnerů u mlékárny.
Hlobil Petr: K této problematice mám příspěvek v KOSTCE - apel na občany. Na zbudování

sběrných míst jsou vypsány dotace - komunikoval jsem s administrátorem tohoto
typu dotace.
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Dulava Martin: Je tady pár míst, které jsou nebezpečné dětem - dětské hřiště Loučky, skala
Karlovice. Podnět k odpojení el. energie na bývalé restauraci.

Hlobil Petr: Herní prvky v dětských koutcích jsou obtížně opravitelné. Doporučuji odstranit,
postupně nahradit.

Tkadlčík Radim: Materiál je špatný, opravou je možné prodloužit životnost max. o jeden rok.
Nahradit prvky z trvanlivějších materiálů. Dotaz na pracovní skupinu, kde skončily
vyhlášky.

Žůrek Petr: Poslal jsem to kolegovi Markovi, od té doby jsem nedostal žádnou informaci.
Dulava Martin: Nechal bych to k projednání, až to bude připravené.
Tkadlčík Radim: Přečetl žádost o poskytnutí dokumentů řešení havarijního stavu VO v Karlovicích v

roce 2013. Dokument je přílohou tohoto bodu.
Dulava Martin: Co je podstatou usnesení zvláštního zřetele ve vztahu k VO.
Zapletal Jiří Dobrá
zakázka:

Došlo k úniku informací, urgence občanů na odstranění havarijního stavu.

Přílohy:
Odpověďi na otázky zastupitele Žůrka
Tkadlčík Radim - žádost

8. Závěr

Starosta - vážení zastupitelé, vážení hosté. Pořad jednání byl vyčerpán, nikdo se již nehlásí o slovo. Ještě dvě
organizační záležitosti.

Na příští schůzi určuji:

Návrhová komise (Oldřich Masný, Radim Tkadlčík, Zdeňka Zaviačičová)●

Ověřovatelé zápisu (Aleš Pospíšilík, Radoslav Pospíšilík)           ●

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 19.08 h.  

Ověřovatelé: Ing. Tomáš Marek   ............................................................

Ing. Martin Dulava   ............................................................

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

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

 
Datum vyhotovení:


