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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. 25 obce Kostelec u Holešova

konané dne 12. 12. 2017 v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.

Doba jednání: 17.00 - 20.40
Přítomno: 11
Omluveni: 4
Neomluveni: 0
Předsedající: Ing. Petr Hlobil
Zapisovatel*: Ing. Petr Hlobil
Ověřovatelé zápisu: Radim Tkadlčík , Radoslav Pospíšilík

*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, Tomáš Marek, Vítězslav Rušikvas
Hlasování: 11-0-0
Byla zvolena návrhová komise: Oldřich Masný, Radim Tkadlčík, Zdeňka Zaviačičová
Hlasování: 11-0-0
Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Tkadlčík Radim, Radoslav Pospíšilík
Hlasování: 11-0-0

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 navrhl změnu v programu jednání. Stáhnout z bodu 9 projednání sponzorského daru pro Domov pro
osoby se zdravotním postižením Zborovice a nahradit jej projednáním Stanovení odměn neuvolněným členům
ZO za výkon funkce.
Hlasování: 11-0-0

Starosta seznámil zastupitele s navrženým programem:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
3. Informace o činnosti OÚ
4. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017
5. Schválení rozpočtového provizoria
6. Návrh na pořízení změny územního plánu
7. Prodej automobilu DACIA LOGAN
8. Dar na pořízení nového babyboxu ve Zlíně
9. Stanovení odměny neuvolněným členům ZO za výkon funkce
10. Podpora z rozpočtu obce pro Domov pro senioru Choryně
11. Dodatek k pravidlům vydávání zpravodaje KOSTKA



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 2 / 9

12. Plnění plánovaných úkolů v roce 2017
13. Diskuze
14. Závěr

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

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

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/25Z/2017 bylo schváleno.

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 24 obce Kostelec u Holešova konané dne 19. 9. 2017 v
zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje

8/24Z/2017 rozpočtové opatření č. 2/2017. - Rozpočet upraven dle schváleného opatření.
9/24Z/2017 finanční podporu pro Hospic na Svatém Kopečku ve výši 2.000,- Kč formou veřejnoprávní smlouvy.
- Podpora poskytnuta ve schválené výši.

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo

6/24Z/2017 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. - Administrátorem
zasláno oznámení rozhodnutí o vyloučení.
7/24Z/2017 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 - Administrátorem zasláno oznámení rozhodnutí zadavatele.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání č. 24 ze
dne 19. 9. 2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/25Z/2017 bylo schváleno.

3. Informace o činnosti OÚ

Informaci podal starosta obce za období od 20. 9. 2017 do 11. 12. 2017.

U S N E S E N Í zasedání Rady č. 19/2017 obce Kostelec u Holešova konané dne 25. 9. 2017 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.

Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

2/19R/2017 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění stravování, navýšení menu 3-6 let na 38,- Kč a u menu 7 let na
39,- Kč.
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3/19R/2017 přidělení bytu č. 19 v Domě seniorů od 1. 11. 2017 ***.
4/19R/2017 Smlouvu příkazní na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na realizaci díla pod názvem
"Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova - RV01."
8/19R/2017 zadat vypracování podkladových materiálů potřebných pro zažádání o dotace na vybudování či
úpravu sběrných míst odpadů.

U S N E S E N Í zasedání Rady č. 20/2017 obce Kostelec u Holešova konané dne 9. 10. 2017 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.

Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

3/20R/2017 smlouvu o provedení stavby optické sítě mezi Obcí Kostelec u Holešova a společností RAAB
Computer s. r. o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Rada obce Kostelec u Holešova neschvaluje

2/20R/2017 prodej automobilu DACIA LOGAN zájemci ***, z důvodu nabídky nižší ceny než byla stanovena
nejnižší cena.

U S N E S E N Í zasedání Rady č. 21/2017 obce Kostelec u Holešova konané dne 23. 10. 2017 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.

Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

3/21R/2017 vydání kladného stanoviska obce k provedení odstranění a okleštění stromoví v blízkosti
nadzemního vedení sloužícího k distribuci elektřiny. Pověřuje starostu potvrzením a zasláním stanoviska
zmocněnci - Senergos a. s.

Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje

2/21R/2017 starostu obce zajištěním podkladových materiálů k realizaci veřejného osvětlení přístupové
komunikace p. č. 741 v k. ú. Kostelec u Holešova.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí svolení majitelů pozemku před domem č. p. *** k provedení
výkopových prací a následnému uložení kabelu k veřejnému osvětlení.

U S N E S E N Í zasedání Rady č. 22/2017 obce Kostelec u Holešova konané dne 6. 11. 2017 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.

Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

2/22R/2017 vyřazení majetku z užívání ZŠ dle předloženého seznamu. Vyřazený majetek bude fyzicky
zlikvidován.
3/22R/2017 vystavení a předání poukázek v hodnotě 250,- Kč seniorům ve věku 80 a více let.
4/22R/2017 vyúčtování služebních cest starosty obce (cesty soukromým vozidlem) za období od 21. 7. 2017 do
4. 11. 2017, dle předložené knihy jízd a cestovních zpráv.

U S N E S E N Í zasedání Rady č. 23/2017 obce Kostelec u Holešova konané dne 20. 11. 2017 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.

Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

2/23R/2017 prodloužení nájemní smlouvy pro stávajícího nájemníka v bytě na hasičské zbrojnici v Kostelci u
Holešova do 31. 1. 2018.
3/23R/2017 účast starosty a jednoho člena rady obce na schůzce k organizaci setkání Kostelců v Kostelci nad
Černými lesy.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
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Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o ZŠ Kostelec u Holešova, které osobně prezentoval
její ředitel.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí úřední záznam z místního šetření vydávání periodického tisku
územního samosprávného celku - KOSTKA. Starostovi ukládá realizovat doporučená opatření a podání písemné
zprávy kontrolnímu orgánu o odstranění zjištěných nedostatků.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí návrh dodatku k pravidlům pro vydávání zpravodaje KOSTKA.
Bude předloženo k projednání na nejbližším jednání ZO.

U S N E S E N Í zasedání Rady č. 24/2017 obce Kostelec u Holešova konané dne 4. 12. 2017 v
kanceláři starosty od 17:00 hod.

Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

3/24R/2017 změnu nájemce v obecním bytě č. p. 150 na ***.
4/24R/2017 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění stravování.
5/24R/2017 zadat zpracovateli projektové a inženýrské dokumentace na "Novostavbu šaten u fotbalového
hřiště" zpracování potřebných dokumentů k přípravě a realizaci této akce dle předložené nabídky v plném
rozsahu.
6/24R/2017 přijetí daru Základní školou Kostelec u Holešova od Sdružení rodičů žáků základní školy ve formě
materiálního vybavení v celkové ceně 20.893,- Kč.
7/24R/2017 cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na Revitalizaci krajinné zeleně u hřiště v
Kostelci u Holešova - Cihelna.
8/24R/2017 částky navržené vedoucí kulturní komise pro jednotlivé členy ve výši, tak jak byly navrženy.

Rada obce Kostelec u Holešova neschvaluje

2/24R/2017 uzavření nové smlouvy se společností Winter trade s. r. o. o zprostředkování a energetickém
poradenství. 

Další informace:

- 21. 9. 2017 sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu
- 3. 10. 2017 zahájení prací na VO, pravidelné kontrolní dny
- 11. 10. 2017 kontrolní den Lipiny 
- 18. 10. 2017 setkání seniorů Sokolovna
- 20. a 21. 10. 2017 zajištění hladkého průběhu komunálních voleb
- 26. a 27. 10. 2017 účast na vzdělávacím kurzu ve Zlíně
- 29. 10. 2017 vítání občánků 
- 30. 10 2017 školení administrace www stránek obce
- 31. 10. 2017 kontrolní den Lipiny, zhodnocení I. etapy 
- 2. a 3. 11. 2017 výjezdní školení starostů Mikroregion Holešov
- 4. 11. 2017 účast na valné hromadě SDH Karlovice
- 9. a 10. 11. 2017 účast na vzdělávacím kurzu ve Zlíně
- 12. 11. 2017 účast na výroční členské schůzi KVZ
- 14. 11. 2017 kontrola KÚZK tiskový zákon, periodikum KOSTKA
- 16. 11. 2017 účast na valné hromadě MAS - Sokolovna
- listopad - distribuce kalendářů s tématikou obce do domácností
- 26. 11. 2017 rozsvěcování vánočního stromu
- 27. 11. 2017 jednání na Mě. úřadu v Holešově - Územní plán
- 28. 11. 2017 účast na členské schůzi svazku obcí pro hospodaření s odpady
- 29. 11. 2017 skartace vyřazených dokumentů ze spisovny - Otrokovice

Diskuze:
Žůrek Petr: Vznesl několik dotazů k tomuto bodu jednání, protože nebyly předneseny závěry z

posledního jednání RO č. 24/2017.
Žůrek Petr: Jsou k dispozici podkladová materiály za proplacení administrace úspor za energie

pro pana Zmeškala firma Atomikon?
Hlobil Petr: Propočet byl proveden, byla uzavřena smlouva. Tento postup byl oboustranně

výhodný.
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Žůrek Petr: V jaké fázi projednávání je projekt fotbalových šaten? Uvítal bych informace k tomuto
projektu. Jak vypadá projektová studie?

Marek Tomáš: Nebude problém dát k dispozici.
Žůrek Petr: Revitalizace pozemků v lokalitě hřiště cihelna.Škoda že jsme se to dověděli ze zápisu

RO.
Hlobil Petr: Nechceme obejít zastupitele. Jednou z možností, jak informace poskytnout, jsou

zápisy z jednání RO, ZO.
Pospíšilík Radoslav: Návrh sběrných míst na odpady. Vím že je to problém. Jaká je představa?
Hlobil Petr: Vylepšení těchto ploch za přispění dotace. Zámková dlažba, zastřešení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o činnosti OÚ v období od 20. 9. 2017
do 11. 12. 2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/25Z/2017 bylo schváleno.

4. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017

Zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2017. Dále důvodová zpráva k rozpočtovému
opatření č. 3/2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/25Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Návrh rozpočtového opatření č. 3 2017

5. Schválení rozpočtového provizoria

Zastupitelé byli seznámeni s tím, že obec nemá na rok 2018 zpracovaný rozpočet. Ten bude zastupitelům
předložen na následující schůzi zastupitelstva obce. V prvních dvou měsících roku 2018 bude obec hospodařit
podle rozpočtového provizoria.

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. 2018.
Rozpočet bude čerpán maximálně v objemu 1/12 skutečných rozpočtových výdajů roku 2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/25Z/2017 bylo schváleno.

6. Návrh na pořízení změny územního plánu

Adam a Pavlína Eliášovi podali návrh na pořízení změny územního plánu. Městský úřad Holešov Útvar
územního plánování k tomu vydal Stanovisko pořizovatele k návrhu na pořízení změny Územního plánu
Kostelec u Holešova - Adam a Pavlína Eliášovi 

Diskuze:
Hlobil Petr: Můj názor je, pojďme do toho.
Marek Tomáš: Jak se na tom budou finančně podílet?
Pospíšilík Radoslav: Zprvu jsem byl přesvědčen, že budu prosazovat, aby to obec uhradila celé. Obec

udělala chybu při tvorbě územního plánu.
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Rušikvas Vítězslav: Myslím, že by se jim to mohlo povolit.
Žůrek Petr: Je třeba si odpovědět na dvě otázky. Zda změnit a kdo to zaplatí?
Rušikvas Vítězslav: Respektoval bych jejich návrh. 10.000,- Kč zaplatí žadatelé, zbytek obec.
Hlobil Petr: Objasňoval návrh úhrady nákladů 50 % žadatelé, 50 % obec.
Pospíšilík Radoslav: Stala se tam chyba při tvorbě územního plánu.
Hlobil Petr: Pokud je to chybou územního plánu, tak se přikláním k jejich návrhu. 10.000,- Kč

uhradí žadatelé, zbytek obec.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova souhlasí v souladu s § 44 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, na základě "Návruhu na pořízení
změny Územního plánu Kostelec u Holešova", který podali Adam a Pavlína Eliášovi s pořízením změny
územního plánu na pozemku p.č. 998 k.ú. Kostelec u Holešova a části pozemku p.č. 1012 k.ú. Kostelec u
Holešova, vymezené nyní územním plánem jako Plocha občanského vybavení - Komerční zařízení (OK) na
Plochu individuálního bydlení (BI) a to pod podmínkou, že se navrhovatelé budou podílet na úhradě
nákladů za její zpracování v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona částkou 10.000,- Kč. Požadavek bude
zahrnut do projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kostelec u Holešova za uplynulé období 2015-2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/25Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

1 Návrh na pořízení změny územního plánu
2 E-mailová korespondence
3 Stanovisko pořizovatele k návrhu na pořízení změ

7. Prodej automobilu DACIA LOGAN

Automobil DACIA LOGAN se nepodařilo prodat za nejnižší prodejní cenu 60.000,- Kč. Tato limitující částka
neumožnila prodej tohoto auta.

Diskuze:
Pospíšilík Radoslav: Dal návrh na úpravu usnesení. Tento návrh byl akceptován.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova revokuje usnesení č. 8/23Z/2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/25Z/2017 bylo schváleno.

8. Dar na pořízení nového babyboxu ve Zlíně

Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s. se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - Hájek žádá o finanční
dar na podporu zřízení nového babyboxu ve Zlíně.

Diskuze:
Pospíšilík Radoslav: Nemám nic proti tomu, abychom přispěli. Jakou formou požádali se mi nelíbí.
Žůrek Petr: Měli bychom mít představu komu přispíváme a kolik to dělá za rok. Rada by to měla

připravit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,- Kč formou
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu zřízení nového babyboxu ve Zlíně.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/25Z/2017 bylo schváleno.
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Přílohy:
Žádost o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva

9. Stanovení odměny neuvolněným členům ZO za výkon funkce

Projednání NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 318 ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků

Diskuze:
Měrka Petr: Omlouvám se, já jsem to nestudoval. Mě takovéto věci nikdy nezajímaly. Od malička dělám

pro kdejaké spolky zadarmo
Žůrek Petr: Jezdím po zastupitelstvech. Někde mají nulu, někde maximální částku. Záleží na

zastupitelstvu, jak to odhlasuje.
Hlobil Petr: Zastupitelé věnují zastupitelské práci potřebný čas a úsilí. Za to si zaslouží odměnu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za
měsíc v následujících částkách bez sčítání funkcí:               

► místostarosta                                                             12.407,- Kč
► člen rady                                                                       2.757,- Kč
► předseda výboru/komise                                            1.379,- Kč
► člen výboru/komise                                                     1.149,- Kč
► člen zastupitelstva bez dalších funkcí                           690,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Měrka)
Usnesení č. 9/25Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

1 Výše odměn členů zastupitelstev
2 Výše odměn členů zastupitelstev dle 4142016

10. Podpora z rozpočtu obce pro Domov pro senioru Choryně

Žádost o podporu Domova pro seniory Institut Krista Velekněze, z. s. Domov pro seniory Panny Marie Královny
756 42 Choryně. V roce 2017 poskytuje tento domov službu 1 obyvatelce naší obce od roku 2016. Požadovaná
částka činí 6.000,- Kč.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 6.000,- Kč formou
veřejnoprávní smlouvy pro Institut Krista Velekněze, z. s. Domov pro seniory Panny Marie Královny 756 42
Choryně 1. 

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/25Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Žádost o podporu Domov pro seniory Choryně

11. Dodatek k pravidlům vydávání zpravodaje KOSTKA

Doplnění Pravidel pro vydávání zpravodaje obcí Kostelec u Holešova a Karlovice "KOSTKA". Ve zpravodaji
bude nově založena rubrika Fórum zastupitelů.  
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Diskuze:
Měrka Petr : Tisíc úhozů, přiměřený příspěvek? Záleží jak k čemu. Sdělení o činnosti RO je

zbytečně rozsáhlé. Některé informace se opakují.
Hlobil Petr: Je to k zamyšlení.Budu o tom informovat paní místostarostku. Doporučím, aby tato

rubrika byla stručnější a výstižnější.
Žůrek Petr: Dodatkem se jako nit vine diskriminace. Tímto jdeme nad rámec zákona. Kdo to

konzultoval s kompetentními orgány?
Andrlíková Šárka: Dodatek dává právo zastupitelům vyjádřit se přiměřeně v daném periodiku. Je to

srovnatelné se zpravodaji jiných obcí.
Hlobil Petr: Doporučuji nechat prověřit kompetentním orgánům a opakovaně předložit na příštím

jednání ZO.
Pospíšilík
Radoslav:

Doporučuji upravit tak, aby to bylo učesané (stylisticky správně).

Andrlíková Šárka: Normální přispěvatel ze zákona na zveřejnění příspěvku nárok nemá, zatímco
zastupitel nárok má. Rozhodli jsme se, že zřídíme Fórum zastupitelů a dáme jim
přiměřený prostor k vyjádření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova projednalo doplnění Pravidel pro vydávání zpravodaje obcí
Kostelec u Holešova a Karlovice "KOSTKA". Pověřuje starostu získáním stanovisek kompetentních orgánů.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/25Z/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Dodatek k Pravidlům Kostka - finální návrh

12. Plnění plánovaných úkolů v roce 2017

Starosta obce odprezentoval formou fotodokumentace plnění plánovaných úkolů v roce 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí Plnění plánovaných úkolů v roce 2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pospíšilík)
Usnesení č. 12/25Z/2017 bylo schváleno.

13. Diskuze

Odpovědi na otázky zastupitele Žůrka.
Žádost o veřejnou omluvu.

Diskuze:
Hlobil Petr: Přečetl odpovědi na písemně položené otázky zastupitele Žůrka.
Hlobil Petr: Přečetl žádost o omluvu, kterou požaduje administrátor Dobrá zakázka po zastupiteli

Žůrkovi - informace adresována zastupitelům.
Žůrek Petr: Tato věc nepřísluší k projednání ZO. Je to záležitost mezi mnou a Dobrou zakázkou.
Hlobil Petr: Přečetl podrobný popis a požadavek zaslaný Dobrou zakázkou. V závěru textu sdělil:

citaci omluvy číst nebudu, to mi nepřísluší. Tady je na tahu pan Žůrek. Pan Žůrek říká,
že to na jednání ZO nepatří, já říkám, že patří. Jednání tohoto typu poškozuje obec. Vy
jste lhal ve vztahu k administrátorovi Dobrá zakázka.

Žůrek Petr: Předal šestistránkový dokument jako přílohu k zápisu. Následně z něj přečetl textovou
část.na svou obhajobu. Administrátoru Dobrá zakázka se neomluvil.

Rušikvas
Vítězslav:

Na posledním jednání ZO vznesen podnět zastupitelem Žůrkem na kontrolní výbor ve
věci výběrového řízení RO01. Jak byl podnět vyřešen?

Pospíšilík
Radoslav:

Konečné stanovisko výboru není známo. Je zjevné, že k porušení zákona došlo. Porušení
zákona se negovalo novým usnesením. Je to zapeklitá věc, zatím jsme stanovisko k tomu
nezaujali. Na takovéto porušení zákona, zákon o obcích nepamatuje. Neexistuje sankce.
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Rušikvas
Vítězslav:

Citoval pasáže z přílohy ZZO č. 21, 30. 5. 2017, bod 9 diskuze - vyvození důsledků z
auditu, kterou vypracoval a předal zastupitel Žůrek. (Starosta Ing. Petr Hlobil porušil
zákon, jedná se o trestný čin, navrhl odvolání starosty, záměr podat trestní oznámení).
Chtěl bych se zeptat, jestli na toto je již nějaká odezva. Jestli s tím něco děláte. Mě by to
zajímalo.

Žůrek Petr: Víte co je vždy nejkrásnější na filmu? Když člověk neví ten konec a těší se na něj.
Měrka Petr: Proč nebylo provedeno pískování při kladení kabelů VO?
Hlobil Petr: Projektant dal souhlas, že je možné pískování vypustit.
Žůrek Petr: To je změna projektu.
Hlobil Petr: Projekt není dogma.
Žůrek Petr: Tím došlo k diskriminaci uchazečů ve výběrovém řízení.
Tkadlčík Radim: Firmy měly stejnou zadávací dokumentaci, k žádné diskriminaci nedošlo.
Pospíšilík
Radoslav:

Ke změně projektu může dojít. Je třeba mít závazné stanovisko zúčastněných stran -
projektant, investor, stavební dohled, zhotovitel.

Tkadlčík Radim: Poukázal na základě vyžádaných dokumentů na fakta při realizaci VO Karlovice
předchozím vedením obce. Výsledek je tristní. Faktury vystavoval místostarosta,
potvrzoval starosta. Technická dokumentace - žádná. Komunikace se správou silnic -
žádná. Jedná se o černou stavbu. Vyrazil se klín klínem. Věc v pořádku není a asi ani
nebude.

Tkadlčík Radim: Poukázal na nekorektnost jednání zastupitele Žůrka při zveřejňování zavádějících,
pomluvačných informací na jeho webových stránkách.

Pospíšilík
Radoslav:

VO Karlovice bylo realizováno v rámci finančních možností obce.

Přílohy:
1 Odpovědi na otázky zastupitele Žůrka
2 Žádost o veřejnou omluvu
Příloha od zastupitele Žůrka

14. 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 (Tomáš Hlobil, Petr Měrka, Rudolf Furch)●

Ověřovatelé zápisu (Tomáš Marek, Oldřich Masný)           ●

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 20.40 h.  

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

Radoslav Pospíšilík   ............................................................

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

Radní: Ing. Tomáš Marek   ............................................................

 
Datum vyhotovení:


