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Vyjádření kontrolovaného subjektu – Rady obce Kostelec u Holešova k Zápisu ze zasedání a usnesení 

Kontrolního výboru ze dne 6. 6. 2018. 

Předmět kontroly:  

Platnost dokumentu Program rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 - 2022.           

Stanovisko Rady obce: 

K bodu E. Nález Kontrolního výboru při kontrole platnosti dokumentu Program rozvoje obce Kostelec u 

Holešova pro období 2016 – 2022 

ad 1. Dokument není schválen Zastupitelstvem obce. Vzhledem k tomu, že jeho platnost je do roku 2022, Rada 

obce doporučuje předat jej Zastupitelstvu obce, které vzejde z podzimních voleb 2018. Pokud se s ním nové 

zastupitelstvo ztotožní, nechť jej schválí a využívá jej. 

ad 2. Program byl zpracován firmou regiozona s.r.o. Stejně tak bylo určeno rozhodnutím Rady obce Kostelec u 

Holešova, že program zpracuje regiozona s.r.o. 

ad 3. To, že nebyl Kontrolnímu výboru předložen Zásobník projektů, není chyba firmy regiozona s.r.o. Je to 

administrativní pochybení starosty, který po provedené kontrole zásobník dohledal. Je přiložen jako příloha 

tohoto dokumentu. 

K bodu F. Návrh řešení 

ad 1. V době prováděné kontroly nebyl Program rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022 

navěšen na www stránkách obce. Doporučení Kontrolního výboru na odstranění ze stránek obce Kostelec u 

Holešova je bezpředmětné. 

ad 2. Program je doplněn o chybějící část – Zásobník projektů. Vzhledem k tomu, že jeho platnost je do roku 

2022, Rada obce doporučuje předat jej Zastupitelstvu obce, které vzejde z podzimních voleb 2018. Pokud se 

s ním nové zastupitelstvo ztotožní, nechť jej schválí, navěsí na stránky obce a využívá jej. 

ad 3. Poskytovatel regiozona s.r.o. splnil všechny podmínky ujednané ve smlouvě, jednání o snížení Ceny plnění 

je neopodstatněné. 

Příloha: Zásobník projektů 

Ing. Petr Hlobil, v.r. 

starosta obce         otisk razítka 
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