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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. 27 obce Kostelec u Holešova

konané dne 3. 4. 2018 v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.

Doba jednání: 17.00 - 18.30
Přítomno: 12
Omluveni: 3
Neomluveni: 0
Předsedající: Ing. Petr Hlobil
Zapisovatel*: Ing. Petr Hlobil
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Slováček, Bc. Aleš 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 představensto: Petr Hlobil, Marcela Pospíšilíková, Vítězslav Rušikvas
Hlasování: 12-0-0
Byla zvolena návrhová komise: Tomáš Marek, Radoslav Pospíšilík, Zdeňka Zaviačičová 
Hlasování: 12-0-0
Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Zdeněk Slováček, Aleš Pospíšilík 
Hlasování: 12-0-0

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 z minulého zasedání zastupitelstva obce
3. Informace o činnosti OÚ
4. Schválení zhotovitele stavby VO v obci - RV 02 a RV 03
5. Schválení zhotovitele stavby - Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova
6. Návrh na pořízení změny územního plánu
7. Projednání žádosti Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje
8. Projednání žádosti ZO ČSOP Buchlovice
9. Diskuze
10. 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.



Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 2 / 7

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/27Z/2018 bylo schváleno.

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

U S N E S E N Í zasedání Zastupitelstva č. 26 obce Kostelec u Holešova konané dne 27. 2. 2018 v
zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje

1/26Z/2018 program jednání.
4/26Z/2018 střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019-2023. - Výhled bude aktualizován každoročně
při přípravě nového rozpočtu.
5/26Z/2018 rozpočet obce Kostelec u Holešova na rok 2018 v objemu příjmů 15.970.000,- Kč a objemu výdajů
22.170.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt finanční rezervou na bankovních účtech z roku 2017 ve výši
6.200.000,- Kč. Vyrovnanost rozpočtu - rozdíl = 0,00 Kč. - Hospodaření obce se řídí schváleným
rozpočtem.
6/26Z/2018 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č.
D/2018/1 pro Myslivecké sdružení Kostelecký les, z. s.
7/26Z/2018 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č.
D/2018/2 pro TJ Sokol Kostelec u Holešova.
8/26Z/2018 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č.
D/2018/3 pro SK Moravan Kostelec u Holešova, z. s.
9/26Z/2018 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č.
D/2018/4 pro SDH Kostelec u Holešova.
10/26Z/2018 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č.
D/2018/5 pro SDH Karlovice.
11/26Z/2018 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č.
D/2018/6 pro KVZ Kostelec u Holešova.
12/26Z/2018 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č.
D/2018/7 pro Kosteláň z. s.
13/26Z/2018 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova č.
D/2018/8 pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice.
Veřejnoprávní smlouvy jsou oboustranně podepsány a následně finančně vykrývány.
14/26Z/2018 zadávací dokumentaci k zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky pod názvem "Modernizace a
rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova - RV02 a RV03". - Výběrové řízení proběhlo, je
třeba schválit zhotovitele.
15/26Z/2018 zadávací dokumentaci k zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky pod názvem "Oprava
chodníků v obci Kostelec u Holešova". - Výběrové řízení proběhlo, je třeba schválit zhotovitele.
16/26Z/2018 doplnění pravidel pro vydávání zpravodaje obcí Kostelec u Holešova a Karlovice KOSTKA. Článek
3 "Obsahové a tematické zaměření zpravodaje" se doplňuje o bod 6 ve znění: Rubrika Fórum zastupitelů. -
Pravidla byla doplněna o bod 6: Rubrika Fórum zastupitelů.
17/26Z/2018 kompetenci starosty obce podepsat sám sobě pracovní cestu před jejím uskutečněním. - Starosta
toto usnesení ZO dodržuje.
18/26Z/2018 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu. - 

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí

2/26Z/2018 informace o plnění usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 12. 12. 2017.
3/26Z/2018 informace o činnosti OÚ v období od 13. 12. 2017 do 27. 2. 2018.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, která nebyla přijata

Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o regulaci hlučných
činností.
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Diskuze:
Žůrek Petr: Přečetl a předal písemný dokument ZZO č. 27, 3. 4. 2018, bod 2 - Kontrola usnesení, ve

kterém žádá o písemnou odpověď na níže uvedenou otázku.
Hlobil Petr: Na písemnou otázku bude písemně odpovězeno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o plnění usnesení ze zasedání č. 26 ze
dne 27. 2. 2018.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/27Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

bod 2 kontrola usneseni dodatek KOSTKA

3. Informace o činnosti OÚ

S informacemi o činnosti OÚ seznámil zastupitele starosta obce.

U S N E S E N Í schůze Rady č. 5/2018 obce Kostelec u Holešova konaná dne 5. 3. 2018 v kanceláři
starosty od 17:00 hod.

Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

2/5R/2018 nákup nových herních prvků do mateřské školy a do herního koutku Sušeny.
3/5R/2018 opravu zpevněné plochy v areálu sportoviště dle cenové nabídky č. CN18-00118, zpracovanou
společností NVB LINE s. r. o. Kvasice.
4/5R/2018 umístit v obci kontejner společnosti TextilEco a. s. pro sběr použitého textilu, obuvi a hraček.
6/5R/2018 rozšíření vjezdu k rodinnému domu č. p. 206, který se nachází na pozemku parcelní číslo 736/29 dle
přiložené dokumentace. Vjezd bude rozšířen ze stávajících 210 cm na 310 cm. Úprava bude provedena na
vlastní náklady žadatele.

Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje

5/5R/2018 starostu obce zajištěním návrhu řešení a cenové nabídky na zpevnění příjezdové cesty k domu č.p.
406. 

U S N E S E N Í schůze Rady č. 6/2018 obce Kostelec u Holešova konaná dne 19. 3. 2018 v kanceláři
starosty od 17:00 hod.

Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje

2/6R/2018 vybudování zpevněného příjezdu přes obecní parcely č. 168/5 a 162/5. k.ú. Kostelec u Holešova k
parcele č. 168/28. Plocha bude vydlážděna ze zatravňovacích profilů a vybudována na náklady žadatele až po
položení kabelů VO.
3/6R/2018 vyřazení nepotřebného majetku evidovaného Základní školou v Kostelci u Holešova dle přiloženého
protokolu o vyřazení majetku z používání v období 01. 01. 2018 - 14. 03. 2018. Bude dodržen způsob likvidace,
který navrhl ředitel školy v žádosti o souhlas s vyřazením majetku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o činnosti OÚ v období od 28. 2. 2018
do 3. 4. 2018.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/27Z/2018 bylo schváleno.
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4. Schválení zhotovitele stavby VO v obci - RV 02 a RV 03

17.17 h - zastupitel Žůrek se omluvil a jednání ZO opustil. Počet přítomných členů ZO - 11.

Paní místostarostka seznámila zastupitele s průběhem a výsledky výběrového řízení pod názvem
"MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA - RV 02 a RV 03".

Diskuze:
Marek Tomáš: V tomto bodu se neúčastním hlasování z důvodu možného střetu zájmů.
Pospíšilík Radoslav: Paní místostarostka říkala, že proběhlo vše v pořádku, ale ve zprávě se píše, že

společnost ETMONTA měla nějaký problém.
Pospíšilíková Marcela: Chyběla jim příloha, která byla dodána.
Hlobil Petr: Popsal postup jak administrátor (Dobrá zakázka) postupoval ve věci odstranění

nedostatku.
Pospíšilík Radoslav: Daný nedostatek bylo možné napravit. Je třeba to ale přednést na zastupitelstvu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo na základě zprávy o hodnocení nabídek veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA – RV 02 a RV 03“ dle ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele k uzavření smlouvy
účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, to je
subjektu ETMONTA s. r. o., Holešov - Dobrotice 20 PSČ 769 01, IČ 28263111, společnosti s ručením
omezeným.

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/27Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

1 Zpráva o hodnocení nabídek
2 Etmonta smlouva o dílo

5. Schválení zhotovitele stavby - Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova

Paní místostarostka seznámila zastupitele s průběhem a výsledky výběrového řízení pod názvem "Oprava
chodníků v obci Kostelec u Holešova".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo na základě zápisu a zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek veřejné zakázky zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova“ o výběru dodavatele k uzavření smlouvy účastníka
zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, to je subjektu SISKO
spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 47155558, společnosti s ručením
omezeným.                  

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/27Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

1 Zpráva o hodnocení nabídek
2 Sisko smlouva o dílo

6. Návrh na pořízení změny územního plánu

Paní Bc. Monika Belzová, 30. 07. 1992, Havlíčkova 1387/11, Holešov 76901 podala 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, který uplatnila Bc. Monika Belzová.

Petr
Highlight

Petr
Highlight

Petr
Highlight
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Diskuze:
Hlobil Petr: Ochranný pás 17 m počítá s nadzemním vedením vysokého napětí. Pokud by to šlo

zemním kabelem, ochranný pás bude mnohem menší.
Marek Tomáš: Spíš jde o to, jestli jsme schopni návrh pana Belzy akceptovat.
Pospíšilíková Marcela: Do usnesení zakomponovat, že navrhovatelé v případě potřeby odprodají

nezbytnou část pozemku.
Pospíšilík Radoslav: Nemyslím si, že vedení vysokého napětí je plánováno na soukromém pozemku.

Obec by si měla dát své požadavky, jak dané území řešit.
Hlobil Petr: Pozemek je Belzových a pás 17 m je vyhrazen pro vzdušné vedení vysokého napětí.

Schvalujeme, že to zahrnujeme do projednání uplatnění územního plánu.
Pospíšilík Radoslav: My odsouhlasíme, aby z pozemku zmizelo ochranné pásmo. Můžeme to klidně

odsouhlasit. Připravit si, jak se to bude dál řešit.

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 „Návrhu na pořízení
změny Územního plánu Kostelec u Holešova“, který podala Bc. Monika Belzová s pořízením změny
územního plánu na části pozemku p.č. 611/4 k.ú. Kostelec u Holešova vymezené nyní územním plánem
jako Plocha technické infrastruktury – energetika 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. Současně bude řešeno zásobování el. energií ploch bydlení BI 6 a
BI7. Požadavek bude zahrnut do projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kostelec u Holešova za uplynulé
období 2015-2019.
 

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pospíšilíková)
Usnesení č. 6/27Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

561611653_2_Monika_Belzová
561611653_1_grafická_příloha_čj (1)
561611653_0_stanovisko_pořizovatele_čj__8428_2018

Paní Lenka Škamralová, 28. 02. 1971, Rymice 146, Holešov 769 01 podala 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, který uplatnila Lenka Škamralová.

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 „Návrhu na pořízení
změny Územního plánu Kostelec u Holešova“, který podala Lenka Škamralová s pořízením změny
územního plánu na části pozemku p.č. 611/3 k.ú. Kostelec u Holešova vymezené nyní územním plánem
jako Plocha technické infrastruktury – energetika 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. Současně bude řešeno zásobování el. energií ploch bydlení BI 6 a
BI7. Požadavek bude zahrnut do projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kostelec u Holešova za uplynulé
období 2015-2019.
 

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pospíšilíková)
Usnesení č. 7/27Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

561611655_2_Lenka_Škamralová
561611655_1_grafická_příloha_čj (1)
561611655_0_stanovisko_pořizovatele_čj__..._2018
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7. Projednání žádosti Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. žádá obec Kostelec u Holešova o finanční příspěvek,
který bude využit ve prospěch lidí, kteří potřebují řešit svůj problém vyplývající z jejich zdravotního postižení. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje poskytnutí finančního příspěvku formou veřejnoprávní
smlouvy Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. se sídlem Gahurova 5265, 760 01 Zlín 1,
IČ: 26593823 ve výši 3.000,- Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/27Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

Žádost Centra pro zdravotně postižené ZK

8. Projednání žádosti ZO ČSOP Buchlovice

ZO ČSOP Buchlovice žádá obec Kostelec u Holešova o zachování přízně formou daru nebo formou proplacení
faktury na péči o zraněné živočichy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč formou daru na
péči o zraněné živočichy pro  ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní 403, 687 08 Buchlovice.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/27Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

Žádost ZO ČSOP Buchlovice

9. Diskuze

Diskuze:
Pospíšilík Radoslav: Dotaz na pana Belzu. Kudy povede přívod elektřiny k projednávané parcele?
Belza Martin: Ze sloupu zemním kabelem kolem protipovodňového valu.
Pospíšilík Radoslav: V Programu rozvoje obce 2016-2022 jsem nenašel přílohu Zásobník projektů. Jaké

projekty má obec připraveny?
Hlobil Petr: Reagujeme na dotace podle výzev a potřeb obce. (Kompostéry, Revitalizace

pozemku Lipiny, Dětská hřiště, Sběrná místa komunálního odpadu, Revitalizace
rybníka Karlovice, spolufinancování dotací ZŠ, bezbariérová škola). Zpracovává se
projekt na nové ozelenění obce.

Pospíšilíková Marcela: Snaha, aby zpracované projekty měly šanci na realizaci. Nezpracovávat je do
šuplíku.

Zaviačičová Zdeňka: Jaký byl důvod pokácení 4 smrků v blízkosti restaurace Růžek?
Hlobil Petr: Obavy majitelů domů v jejich blízkosti z možného vývratu a poškození jejich

nemovitostí.

10. 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 (Martin Dulava, Aleš Pospíšilík, Oldřich Masný)●

Ověřovatelé zápisu (Tomáš Hlobil, Petr Měrka)           ●
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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 18.30 h.  

Ověřovatelé: Zdeněk Slováček   ............................................................

Bc. Aleš Pospíšilík   ............................................................

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

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

 
Datum vyhotovení:


