
strana 1

inventura
fakta - dokumenty - odpovědi 

které budete od obce
marně očekávat

Ústava České republiky
zákon č. 1/1993 Sb.

Hlava první, Čl. 2, odstavec 3

Státní moc slouží všem občanům
a lze ji uplatňovat jen v případech, 

v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

Listina základních práv a svobod
zákon č. 2/1993 Sb.

Hlava první, Čl. 2, odstavec 2

Státní moc lze uplatňovat jen v případech 
a v mezích stanoveným zákonem, 
a to způsobem, který stanoví zákon.

Zákon o obcích
zákon č. 128/2000 Sb.

§69 odstavec 2, slib zastupitele obce

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou 
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů 
a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Ing. Petr Žůrek, petr.zurek@bigoriginal.cz, tel. 602 157 010, č.p. 73 Kostelec u Holešova, www.kostelecuholesova.eu 31.8.2018
články dále přispěli Ing. Martin Dulava Ph.D., Petr Měrka, Jakub Tomeček DiS., František Měrka a diskutující na internetu

http://kostelecuholesova.eu/
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Inventura  autor: Ing. Petr Žůrek, datum publikování je uvedeno u jednotlivých příspěvků 
celé texty příspěvků se zdrojovými dokumenty a odkazy naleznete na stránkách www.kostelecuholesova.eu 

kliknutím v menu na záložku “Černá listina” http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925

Základem pro výkon obecní samosprávy je Ústava ČR (Čl. 2 odst. 3) a Listina základních práv a svobod (Čl. 2 odst. 2). Zde  
se (zjednodušeně interpretováno) praví: “Obec může konat pouze tak, jak je uvedeno v zákonech”. Vládnoucí koalice 
p. Hlobila často tvrdí, že jedná ve “prospěch či blaho občanů”. Pokud kontrolní orgány chtějí hodnotit dodržování zá-
konů obcí, musí striktně vycházet z textu zákona, nikoliv z neurčitého tvrzení “prospěch, blaho občanů”, které si každý 
bude přirozeně vykládat po svém. Jednání ve jménu lidu se nám 40 let snažili vtloukat do hlav, a některým to v hlavách, 
bohužel, zůstalo. Prokázané porušení zákona kontrolními orgány nezmění žádné prohlášení vládnoucí koalice, že jed-
nají ve prospěch občanů obce. To možná bude krátkodobě fungovat jako bonmot v hospodě či pomluvách, ale právníci 
budou pracovat s důkazy, fakty a literou zákona. Nikoliv s dojmy a pocity. Zde je krátká inventura faktů s uvedením 
zásadních porušení zákonů obcí, jak to ve svých dokumentech popsaly kontrolní a nadřízené orgány.

z dokumentu č.j. KUZL 25155/2016, 25. dubna 2016

Obec opakovaně neoprávněně požaduje poplatky
Obec si po svém vyložila zá-
kon a neoprávněně požado-
vala poplatky za poskytnutí 
informací. Jak v samotném ce-
níku, tak při jeho aplikaci obec 

popustila uzdu své kreativitě namísto přesného postupu 
uvedeného v zákoně a nařízení vlády. Krajský úřad Zlínské-
ho kraje, jako odvolací orgán, mi dal v obou případech plně 
zapravdu a přikázal obci informace poskytnout bezplatně.

Více v příspěvku “Obec neoprávněně požaduje poplatky” ze dne 5. května 2016, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

z dokumentu č.j.  KUZL 27278/2016, 26. dubna 2016

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k programu uzob
Obec zakoupila program uzob pro vytváření zápisů z jed-
nání. Bohužel program nevytváří plnohodnotnou, zákonem 
předepsanou formu. Dotázal jsem se na MV ČR, zda uzob 
je oficiálním nástrojem pro vytváření zápisů. Dle očekávání 
jsem dostal zápornou odpověď v tom smyslu, že uzob je do-
zajista dobrý psací stroj, ale MV ČR aplikaci nikdy neschválilo, 
tím spíše jako aplikaci pro tvorbu oficiálních zápisů RO a ZO.

Více v příspěvku “Stanovisko Ministerstva vnitra k uzob” ze dne 23. dubna 2016, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

z dokumentu č.j. MV-53069-2/ODK-2016, 19. dubna 2016
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schválení „výstupů“ z aplikace či dokonce o schválení aplikace samotné. K něčemu 
takovému konečně nemá zdejší odbor kompetence. 
 Nutno dodat, že obsah/text v zaslané vzorové pozvánce na zasedání ZO  
a v zápisu ze zasedání ZO byl zdejším odborem shledán jako souladný 
s požadavky zákona o obcích co do náležitostí předmětných dokumentů. 
K dokumentu nazvanému jako „usnesení“ bylo panu Pizurovi sděleno, že se nejedná 
o písemnost, kterou by zákon vyžadoval – je zcela na vůli příslušné obce, zda bude 
nad rámec přijatých usnesení uvedených v zápise vytvářet ještě jejich samostatný 
„přehled“ či souhrn všech závěrů z jednání (např. které návrhy nebyly schváleny, 
které informace vzalo ZO na vědomí). 
 Podotýkáme, že každá obec se musí řídit platnými právními předpisy, mimo 
jiné též zákonem o obcích. Podle ustanovení § 93 odst. 1 tohoto zákona platí, 
že obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného 
zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu 
alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci 
uveřejnit způsobem v místě obvyklým, a podle § 95 odst. 1 zákona o obcích: 
o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta 
nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných 
členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh 
a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Jiné „náležitosti“ pozvánky a zápisu 
ze zasedání ZO zákon o obcích nestanovuje a zároveň nikterak nepodmiňuje 
vyhotovení daných dokumentů použitím určitého konkrétního nástroje. Jinými slovy, 
není podstatné, jestli obec pozvánku a zápis ze zasedání ZO „vlastnoručně“ sepíše, 
zpracuje je na psacím stroji, na počítači v některém ze známých textových editorů 
(typicky v aplikaci Microsoft Word), nebo jestli použije určitou speciální aplikaci. 
Důležitý je výsledek, tj. zda (jakkoli vyhotovené) dokumenty obsahují shora citované 
a zákonem požadované údaje. 
 Shrnujeme, že Vámi dotazovaná aplikace není Ministerstvem vnitra nikterak 
schválená, tím spíše jako „nástroj pro tvorbu oficiálních zápisů ZO a RO“; 
Ministerstvo vnitra se v minulosti pouze z formálního hlediska vyjádřilo k podání – 
„žádosti o kontrolu“ vzorových dokumentů. Na druhou stranu, i když zdejší odbor 
aplikaci „oficiálně neschválil“ (a ani by nemohl), není tím vyloučeno, že tato aplikace 
může být pro konkrétní obec přínosem a představovat nástroj pro efektivnější práci 
s dokumenty. Ať již se obec rozhodne pro jakýkoli způsob vytváření písemností, resp. 
pozvánek a zápisů ze zasedání ZO, vždy je žádoucí zpětně ověřovat (průběžně 
kontrolovat), zda tyto dokumenty obsahují vše, co mají obsahovat. I v „standardně“ 
vytvořeném zápisu ze zasedání ZO se může nedopatřením objevit menší či větší 
chyba, příp. v něm může být více či méně důležitý údaj opomenut. Podobné situace 
pak lze následně řešit prostřednictvím námitek (viz ustanovení § 95 odst. 2 věta 
druhá zákona o obcích). 

V podrobnostech problematiky vedení zápisů ze zasedání ZO a dalších dílčích 
aspektů souvisejících se zasedáními ZO si dovolujeme odkázat Vás na Metodické 
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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV- 53069-2/ODK-2016 

Praha 19. dubna 2016 
Přílohy: 1 

 
 
Vážený pan 
Ing. Petr Žůrek 
Kostelec u Holešova č. p. 73 
768 43  Kostelec u Holešova 

pouze e-mailem na adresu:  petr.zurek@bigoriginal.cz 
 
 
Stanovisko Ministerstva vnitra - odpověď na dotaz 
 
 Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, obdrželo dne 
6. dubna 2016 Vaše podání označené jako Žádost o stanovisko k sw aplikaci uzob 
pro tvorbu zápisů ZO a RO. Uvádíte, že Rada obce Kostelec u Holešova pořídila pro 
obec softwarovou aplikaci „uzob.cz“ pro tvorbu usnesení, zápisů z jednání orgánů 
obce a jejich publikaci na internetu, přičemž starosta spolu s místostarostkou 
se opakovaně snaží členy zastupitelstva obce (dále též „ZO“) a veřejnost přesvědčit 
o tom, že aplikace je schválená Ministerstvem vnitra jako nástroj pro tvorbu 
oficiálních zápisů ZO a RO v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“). V této souvislosti 
se tážete, zda a v jakém rozsahu či způsobu užití je aplikace „uzob.cz“ Ministerstvem 
vnitra schválena. K předmětu věci Vám sdělujeme následující. 
 Zhotovitel Vámi uváděné aplikace (jak vyplývá z Vámi zaslaných podkladů), 
pan Mgr. Miroslav Pizur, se na zdejší odbor Ministerstva vnitra obrátil dne 26. března 
2015. Z jeho podání nikterak nevyplynul požadavek „oficiálního schválení aplikace“ 
pro tvorbu dokumentů orgánů obce. Podání bylo koncipováno jako prostá žádost 
o „kontrolu správnosti dokumentů“, konkrétně vzorového zápisu ze zasedání ZO, 
informace o připravovaném zasedání ZO (dále též „pozvánka“) a usnesení (míněno 
soupisu usnesení). V tomto ohledu také zdejší odbor k podání následně přistoupil, 
přičemž pisatele upozornil, že jakékoli posouzení zaslaných dokumentů 
Ministerstvem vnitra je posouzením pouze z formálního hlediska, tedy zda 
kontrolované dokumenty obsahují zákonem požadované náležitosti, nikoliv 
posouzením věcným. Jednalo se tedy o zcela individuální vyjádření ke zcela 
individuálním vzorovým dokumentům – nikoli o všeobecné a do budoucna určující 

*MVCRX02XHIMV* 
MVCRX02XHIMV 

prvotní identifikátor 

Živelné kácení stromů v obci
V roce 2014-2015 se v obci 
živelně kácely stromy. Nikdo 
se nezabýval, zda není poru-
šován zákon, zda byl dodržen 

požadovaný postup. Žádný dendrologický posudek pro 
objektivní posouzení zdravotního stavu stromu. Žádná ná-
hradní výsadba. Do problémů se paradoxně dostali i obča-
né, kteří od obce obdrželi nesprávně vyhotovená rozhodnu-
tí o kácení. Žádný z dokumentů neměl č.j. a nebylo uvedené 
nabytí právní moci.

Více v příspěvku “Kácení stromů v obci” ze dne 17. března 2016, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

z dokumentu Protokol kontroly ČIŽP dne 14. prosince 2015

Nahrávání veřejného jednání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova
Veřejné jednání zastupitelstva obce č. 9, 8.12.2015. Koali-
ce se 20 minut pokouší zabránit na hrávání vi deo záznamu. 
V  rozporu se zákonem zastupitelé dvakrát hlasují o záka-
zu nahrávání. Vyžádaná stanoviska Ministerstva vnitra ČR 
a Úřadu pro ochanu osobních údajů potvrzují mé právo na 
pořizování videozáznamu a zároveň nezákonnost hla sování 
koaličních zastupitelů o zákazu na hrávání videa.

Více v příspěvku “Nahrávání veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova” ze dne 25. února 2016, menu “Černá listina”.

z dokumentu č.j. MV-10621-3/ODK-2016, 3. února 2016
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http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/05/KU-rozhodnuti-160425.pdf
http://kostelecuholesova.eu/?p=587
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http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/04/53069_Odpov<011B><010F>-na-dotaz.pdf
http://kostelecuholesova.eu/?p=392
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/03/protokol_kostelec.pdf
http://kostelecuholesova.eu/?p=12
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/02/10621-po<0159>izov�n�-videoz�znamu-na-ZZO.pdf
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Kontrola Ministerstva vnitra ČR: šest případů porušení zákona obcí
Protokol o kontrole obce 
Ministerstvem vnitra ČR má 
23 stran a rozhodně není 
správné brát ho na lehkou 

váhu. Mějme na paměti, že se jedná o kontrolu dozorové-
ho orgánu. Je pravda, že zákony 128/2000 Sb. a 106/1999 
Sb. neobsahují žádné sankce a vzniká mylný dojem, že se 
zastupitelům nemůže nic stát. Jenže postup obce v rozporu 
se zákonem může být například příčinou neplatnosti usne-
sení rady obce či zastupitelstva obce, a to i třeba se zpětnou 
platností. Že to může mít závažné majetkové či ekonomické 
důsledky si jistě dokážete domyslet. 

z dokumentu č.j. MV-73098-7/ODK-2016, 2. září 2016

Více v příspěvku “Kontrola MV: 6 porušení zákona” ze dne 30.9.2016, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

20mm

15mm

9mm

7mm

5mm

z dokumentu Obce Kostelec u Holešova č.j. 264/2016/Hl-24, 20. června 2016

z dokumentu č.j.  KUZL 43082/2016, 30. června 2016

Poskytnutí zápisů finančního výboru - porušení zákona
Úředník Hlobil zastupující 
obec Kostelec u Holešova mi 
odmítnul poskytnout zápisy 
finančního výboru. Vymlouval 
se, že zápisy nemá a při zdů-

vodňování si popletl a zaměnil povinnost úředníka obce s 
funkcí starosty obce. KÚ Zlínského kraje na základě mého 
odvolání rozhodnutím potvrdil, že obec špatným rozhod-
nutím úředníka Hlobila chybovala a  jednala v rozporu se 
zákonem. Povinností obce bylo opatřit si požadované doku-
menty a zápisy mi poskytnout.

Více v příspěvku “Úředník Hlobil opět porušil zákon” ze dne 4. července 2016, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

ÚOHS zrušil výběrové řízení - obec diskriminovala uchazeče a zaplatila 30 tisíc Kč
Úřad na ochranu hospodářské sou-
těže z moci úřední zrušil zadávací ří-
zení veřejné zakázky „Modernizace a 
rozšíření veřejného osvětlení v obci 
Kostelec u Holešova“ z důvodů ne-
zákonného postupu obce jako zada-

vatele, konkrétně rozpor se zásadou zákazu diskriminace. 
Obec musela uhradit ÚOHS náklady řízení v částce 30 tis. Kč. 

Více v příspěvku “ÚOHS zrušil výběrko na veřejné osvětlení” ze dne 1. listopadu 2016, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

Ministerstvo vnitra ČR: sazebník poplatků obce je v rozporu se zákonem
Ministerstvo vnitra potvrdilo 
oprávněnost mé stížnosti a 
konstatuje, že RO (konkrétně 
pro hlasovali Ing. Petr Hlobil, 

RNDr. Marcela Pospíšilíková, Vítězslav Rušikvas, Tomáš Hlo-
bil a Ing. Tomáš Marek) v rozporu se zákonem a nařízením 
vlády vydala sazebník úhrad za poskytování informací. 

Více v příspěvku “MV: rada obce vydala sazebník v rozporu se zákonem” ze dne 23.11.2016, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.
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z dokumentu Rozhodnutí ÚOHS ze dne 20. října 2016 
č.j. ÚOHS-S0599/2016/VZ-42820/2016/551/OPa

z dokumentu č.j. MV-120397-10/ODK-2016, 25. října 2016

http://kostelecuholesova.eu/?p=1578
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/07/Sd<011B>len�-ke-st�nosti.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/07/KU-rozhodnuti-160630.pdf
http://kostelecuholesova.eu/?p=901
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/?p=2108
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/?p=2337
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/11/410087381_0_S0599_2016-Koncept-rozhodnuti.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/11/410087381_0_S0599_2016-Koncept-rozhodnuti.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/11/23-RO-16-bod-7-413003913_0_Sdeleni_MV_obci_dok._c._9_23-2016R-7-1.pdf
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Ministerstvo vnitra ČR, Moravský zemský archiv: obec pochybila při vedení spisové služby
Moravský zemský archiv pa-
třící pod MV ČR a vykonáva-
jící dohled nad spisovou a 
archivní službou potvrdil při 

kontrole pochybení obce ve vedení spisové služby. Podezře-
ní vzniklo již na podzim 2015, při kontrole České inspekce 
životního prostředí u dokumentů Rozhodnutí o kácení stro-
mů.  Kontrolorky nesprávně vyhotovily protokol o kontrole. 
Namísto obce, jako kontrolovaného subjektu, označily pra-
covníky obce z pochybení, což je nepřípustné. Naštěstí nad-
řízený orgán uvedl chybně vypracovaný protokol na pravou 
míru. Smutné bylo, že se obec neodvolala proti nesprávně 
vyhotovenému protokolu (cituji místostarostku Pospíšilíko-
vou „přece si to nerozházíme u nadřízených orgánů“). 

Více v příspěvku “Kontrola MV II: dokumenty z provedené kontroly” ze dne 25.1.2017, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.
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z dokumentu č.j. S-MZA 6783/2016, 3. srpna 2016 (omylem uvedeno 3.7.2016)

z dokumentu č.j. MZA/CENTR-8929/2016, 29. srpna 2016

z dokumentu č.j.  KUZL 66087/2016, 14. října 2016

z dokumentu č.j.  KUZL 74664/2016, 23. listopadu 2016

Obec porušila zákon odmítnutím poskytnout informace na základě nepravdivých skutečností
Téměř 3 měsíce jsem se obce 
dotazoval, jaké jsou výnosy 
a náklady pronájmu obecní-
ho majetku - školní jídelny a 
kuchyně firmě Scolarest. Od 

samého počátku obec hledala důvody a způsoby jak mi za-
bránit abych rozkryl ztrátový pronájem. K získání informací 
jsem musel využít všechny dostupné opravné prostředky 
zákona. Důvody odmítnutí ze strany obce byly tak dětinské 
a naivní, že se úředníci odvolacího orgánu KÚ Zlínského kra-
je podivovali nad postupem obce a neváhali ho označit za 
absurdní. KÚ uznal mé odvolání a stížnost a přikázal obci 
řádně věc projednat a poskytnout požadované informace.

Více v příspěvku “Úředník Hlobil znovu porušil zákon” ze dne 18. října 2016, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

z dokumentu č.j.  KUZL 28061/2016, 25. dubna 2017

Poskytnutí informací - porušení zákona s pokusem o obstrukce
Požádal jsem obec o doku-
mentaci a informace o vyhlá-
šení výběrového řízení. Obec 
to odmítla že dokumenty 
nemá. Druhý den je vyvěsi-

la na stránky obce. Co si o takovém postupu obce myslet? 
Skrývala obec okolnosti zakázky? Chtěla obec filtrovat 
okruh „informovaných“? Existovala nějaká dohoda a já jsem 
se v nesprávný okamžik obce dotázal? Nebo si mne vyřizu-
jící úřednící obce Hlobil a Rušikvasová, chtěli „vychutnat“? 
Nebo za tím byla obyčejná lidská lenost? Netuším, kde je 
pravda. Určitě je ale zajímavé, že nadřízený odvolací orgán 
ve svém Rozhodnutí píše „že postup obce by mohl být vní-
mán jako obstrukce“. Oceňuji, že KÚ Zlínského kraje se ve 
svém Rozhodnutí detailně věnoval také judikátům NSS a ÚS. 

Více v příspěvku “Chyba, nebo záměr úředníků obce?” ze dne 29. května 2017, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

z dokumentu č.j.  KUZL 70986/2017, 6. listopadu 2017

KÚ potvrdil pochybení obce, že anonymizovala všech 795 čísel z poskytnutého seznamu
Obec mi poskytnula 4 faktury 
za telefon. Všech 795 volaných 
čísel v rozporu se zákonem 
vymazala. KÚ se mne zastal a 
rozhodnutí obce zrušil. 

Více v příspěvku “KU rozhodnul o pochybení obce” ze dne 17. listopadu 2017, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

http://kostelecuholesova.eu/?p=2644
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2017/01/zavery-kontroly-spisove-sluzby-MV-160703.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/09/KU-Zlin-rozhodnuti-161014.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/11/KU-Zlin-rozhodnuti-161123.pdf
http://kostelecuholesova.eu/?p=1991
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2017/03/rozhodnuti-KUZL-170425.pdf
http://kostelecuholesova.eu/?p=3417
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2017/10/KU-ZLIN-rozhodnuti-171106.pdf
http://kostelecuholesova.eu/?p=4378
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
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z dokumentu č.j.  KUZL 44985/2016/IAK, 26. května 2017

Zpráva auditorky za rok 2016 - nejhorší hodnocení obce od roku 2000
Zpráva auditorky za rok 2016 
vyznívá pro obec značně ne-
lichotivě. Nepřímá finanční 
podpora soukromému podni-
kateli v placení energií, zatím-

co ostatní nájemci si energie platí. Časový nesoulad doku-
mentů hodnotící komise veřejné zakázky na výměnu oken v 
Domě služeb. Nejzávažnější je ale porušení zákona o obcích, 
kdy starosta obce Ing. Petr Hlobil překročil svou pravomoc 
vyhrazenou ze zákona zastupitelstvu obce.   

Více v příspěvku “Audit 2016 - vyvození důsledků” ze dne 11. června 2017, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

z dokumentu č.j.  OÚKUH/618/2017, 23. října 2017

z dokumentu č.j.  KUZL/73538/2017, 10. listopadu 2017

Krajský úřad akceptoval stížnost ohledně vyřizování žádostí obcí v rozporu se zákonem
Několik měsíců úředníci obce 
(B. Rušikvasová, P. Hlobil) vy-
řizovali žádosti o zápisy RO v  
rozporu se zákonem. Žádosti 
podávala právnická osoba, 

dokumenty obec poskytovala fyzické osobě. Je smutné, že 
lidé mající důležité pravomoce obce, neznají rozdíl mezi fy-
zickou a právnickou osobou, nebo nedokáží vyhledávat in-
formace z veřejných rejstříků. Celá státní správa se mnoho 
let digitalizuje. Úředníci obce se musí nové věci průběžně 
učit a používat. V opačném případě mohou mít občané 
oprávněný pocit, že jim obec neslouží tak, jak by měla.

Více v příspěvku “KÚ vyhověl mé stížnosti na obec” ze dne 17. listopadu 2017, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

z dokumentu č.j.  KUZL 80796/2017, 28. listopadu 2017

Krajský úřad ukončil kličkování obce při odmítání poskytnout nabídku vítěze veřejné zakázky
Na začátku byla snaha ukončit 
informační prázdno ohledně 
obsahu vítězné nabídky dvou-
letého snažení o veřejnou za-
kázku v hodnotě ¼ ročního 

rozpočtu obce. To je hodně peněz. Zvláště když celou zakáz-
ku platí obec ze svého, bez spolufinancování z dotací. Ost-
ražitost je tedy zcela na místě. Od samého počátku se obec 
bránila nabídku poskytnout - různými kličkami oddalovala 
čas a přitom uváděla argumenty, které neměly oporu v zá-
koně (nabídka je obchodním tajemstvím, nabídka vznikla 
bez použití veřejných prostředků). Přitom se stačilo podívat 
do literatury, rozhodnutí NSS, nebo se poradit s odborníky. 
Celým případem se jako nit vine fakt, co většina koaličních 
zastupitelů není ochotna přijmout. Konání obce, nakládání 
s majetkem a financemi musí být pod veřejnou kontrolou.

Více v příspěvku “KÚ zrušil podmítnutí obce poskytnout vítěznou nabídku Etmonta” ze dne 10. prosince 2017, 
www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

z dokumentu č.j.  KUZL 43858/2017 IAK, 4. května 2018

Zpráva auditorky za rok 2017 - obec porušuje vlastní směrnici
Zdálo se, že po auditu za rok 
2016 si Rada obce a starosta 
dá více pozor na dodržování 
zákona. Bohužel nikoliv. Stálý 
problém s dodržováním a re-

spektováním kompetencí přetrvával. Auditorka musela ve 
své zprávě porušení směrnice obce uvést. Proč RO porušila 
směrnici obce kterou sama navrhla, mi není zřejmé.

Více v příspěvku “Dílčí audit 2017 - bez pochybení by to nešlo?” ze dne 26. února 2018, www.kostelecuholesova.eu - menu “Černá listina”.

http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/05/P<0159>�loha-<010D>.-6-Zpr�va-o-kontrole-hospoda<0159>en�-za-rok-2016.pdf
http://kostelecuholesova.eu/?p=3504
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2017/10/Rada-<010D>.-20-2017-pr<016F>vodn�-dopis.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2017/11/KU-Zlin-rozhodnuti-171110.pdf
http://kostelecuholesova.eu/?p=4390
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2017/10/rozhodnuti-KU-Zlin-KUZL80796_2017-171128.pdf
http://kostelecuholesova.eu/?p=4583
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2017/12/25-RO-17-bod-7-Audit_2017_1_25-2017R-7-1.pdf
http://kostelecuholesova.eu/?p=4874
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=925
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zápis Rady obce č. 10/2016 ze dne 2.května 2016, bod 4

Usnesení č. 8/17R/2016 Rady obce č. 17/2016 ze dne 22.8.2016, bod 14

Usnesení č. 5/24R/2017 Rady obce č. 24/2017 ze dne 4.12.2017, bod 6

Za ½ rozpočtu obce šatny za zády ZO       autor: Ing. Petr Žůrek, publikováno 19.7.2018
celý text příspěvku se zdrojovými dokumenty a odkazy naleznete na stránkách www.kostelecuholesova.eu  http://kostelecuholesova.eu/?p=5495

Nemám nic proti dětem co hrají fotbal. Ale záměr postavit fotbalistům za 7 miliónů šatny s hospodou o 40 místech, 
který se kulišácky ukrýval v Plánu rozvoje sportu mi také nepřijde pro obec správná cesta. Pachuť že se jedná o šméčko 
podtrhují dokumenty z několikaleté přípravy, aniž by byli zastupitelé kdy se záměrem seznámeni.

Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 2 / 5

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či byly zamítnuty

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí kontrolu zápisu z jednání Rady obce č. 8/2016.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí zhodnocení veřejného zasedání ZO č. 11 ze dne 14.4.2016.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí převedení částky 16 314 Kč na účet školy.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost předsedy Aktivní Kostelec z.s. o informování o
zahajovaných řízeních dle par. 70, odst. 2, zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody a krajiny - stanovisko RO
sděleno žadateli e-mailem - dopis č.j. 116/2016/Hl-15.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí kontrolu zápisu z jednání Rady obce č. 9/2016.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Cenová nabídka na oplocení zahrady MŠ

Informace starosty obce - dodavatel prací vybrán na základě příznivých referencí.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí cenovou nabídku na oplocení zahrady MŠ

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Přílohy:
Příloha 1 Cenová nabídka na oplocení zahrady MŠ

4. Cenová nabídka na šatny SK MORAVAN

Cena dřevostavby šaten u fotbalového hřiště SK MORAVAN je příliš vysoká, RO konstatuje, že je třeba hledat
jiné způsoby řešení.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí cenovou nabídku na šatny SK MORAVAN (dřevostavba).

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Přílohy:
Příloha 1 Cenová nabídka na šatny SK MORAVAN

5. Návrh poradenské smlouvy ARMEX ENERGY

Jedná se o poradenské služby týkající se možností úspory energií.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí návrh poradenské smlouvy s ARMEX ENERGY a
doporučuje odložit rozhodnutí po provedené modernizaci veřejného osvětlení.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Přílohy:
Příloha 1 Návrh poradenské smlouvy ARMEX ENERGY

6. Žádost o poskytnutí dotace Sociální služby Kroměříž

1. Květen 2016: 6 miliónů je moc, hledejme jiné řešení.
Rada obce zamítá cenovou nabídku na dřevostavbu 
šaten za více jak 6 mil. Kč s tím, že je to moc a je třeba 
hledat jiné řešení.
Zápis RO 10/2016 ze dne 2.5.2016, bod 4 kalkulace dřevostavby 
šaten za více jak 6 mil. Kč.

2. Srpen 2016: nechme zpracovat studii za 25 tisíc Kč.
Rada obce zadává za 25 tis. Kč vytvoření studie fotba
lových šaten. Šatny dle studie vychází na 7 mil. Kč. Ni-
kdo se vytvořenou studií nezabýval (není o tom zá
znam).
Zápis RO 17/2016 ze dne 22.8.2016, bod 14 objednání „Studie no-
vostavby šaten“ za 25.000 Kč.

3. Prosinec 2017: zadání projektu za 107 tis. Kč. 
Rada obce zadává za 107 tis. Kč zhotovení projektové 
dokumentace na šatny za 7 mil. Kč.
Zápis RO 24/2017 ze dne 4.12.2017, bod 6 zadání projektové 
a inženýrské dokumentace na „Novostavbu šaten u fotbalového 
hřiště“ za 107.000 Kč.

4. 9.2.2018: získávám studii šaten
Na základě žádosti dle 106/1999 Sb. mi obec poskytuje 
studii fotbalových šaten.
•	 zastavěná plocha 40x10m
•	 4 šatny pro 73 osob (2x hosté, domácí, rozhodčí)
•	 klubovna s barem pro 40 osob
•	 rozpočet 7 mil. Kč hrubá stavba (!)

5. Projekt šaten (podobně jako studie) nikdy nebyl za-
stupitelům předložen k vyjádření, projednání, nebo 
schválení.

6. Červen 2018. Rada obce předloží zastupitelstvu obce 
dokument „Plán rozvoje sportu“, ve kterém je ukryt plán 
na šatny za 7 mil. Kč.
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Usnesení č. 5/17R/2016 bylo schváleno.

Přílohy:
Příloha 1 Povolení

11. Nákup propagačních předmětů

Jedná se o cenovou nabídku a grafické návrhy firmy EMIT-CZ s.r.o., chráněná dílna na soubor propagačních
předmětů v celkové ceně 30 059 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje nákup vybraných propagačních předmětů dle cenové nabídky
firmy EMIT-CZ s.r.o., chráněná dílna v celkové ceně 30 059 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/17R/2016 bylo schváleno.

Přílohy:
Příloha 1 Propagační předměty

12. Záměr úprav v ZŠ Kostelec u Holešova 2016/2017 - pro místní akční plán MAS

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje zařazení záměru úprav v ZŠ Kostelec u Holešova 2016/2017 do
místního akčního plánu MAS.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/17R/2016 bylo schváleno.

Přílohy:
Příloha 1 Průvodní dopis ZŠ
Příloha 2 Záměr úprav v ZŠ
Příloha 3 Tabulky k MAP

13. Oprava chybného geometrického a polohového určení hranice pozemku

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí zprávu o opravě chybného geometrického a polohového
určení hranice pozemku. Řešení situace ve vztahu k občanům je v kompetenci ZO a bude předloženo k
projednání na nejbližším veřejném zasedání ZO.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Přílohy:
Příloha 1 Oprava chybného geometrického a polohové

14. Studie novostavby šaten SK MORAVAN

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje objednání zpracování "Studie novostavby šaten" dle předložené
nabídky, v částce 25 000 Kč  

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/17R/2016 bylo schváleno.
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Přílohy:
Příloha 1 SK MORAVAN

15. Termín konání následujícího zasedání Rady obce Kostelec u Holešova

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje termín konání zasedání RO na 5.9.2016.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/17R/2016 bylo schváleno.

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

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

 
Datum vyhotovení:
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navyšuje cenu stravného pro věkovou kategorii 7 - 15 let. Navýšení je v hodnotě 2 Kč/menu.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění stravování.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/24R/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Dodatek č. 4

6. Objednávka na projektové a inženýrské práce

Zpracovatel projektové a inženýrské dokumentace na "Novostavbu šaten u fotbalového hřiště Kostelec u
Holešova" předložil RO ke schválení nacenění služeb, které s touto akcí souvisí. 

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje 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.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Pospíšilíková M.)
Usnesení č. 5/24R/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Objednávka na projektové a inženýrské práce

7. Souhlas s přijetím daru ZŠ

Ředitel Základní školy v Kostelci u Holešova žádá o souhlas s přijetím daru od Sdružení rodičů žáků základní
školy ve formě materiálního vybavení v celkové ceně 20.893,- Kč.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje přijetí daru Základní školou Kostelec u Holešova od Sdružení
rodičů žáků základní školy ve formě materiálního vybavení v celkové ceně 20.893,- Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/24R/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

ZŠ žádost o souhlas s přijetím daru

8. Cenová nabídka na zpracování PD zeleň u hřiště

Ing. Zdeňka Čeleďová předložila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci s názvem -
Revitalizace krajinné zeleně u hřiště v Kostelci u Holešova. Jedná se o lokalitu hřiště Cihelna. Záměr - projekt
bude realizován z prostředků dotace se spoluúčastí obce.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na
Revitalizaci krajinné zeleně u hřiště v Kostelci u Holešova - Cihelna.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/24R/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Průvodní e-mail p. Čeleďová
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Odhad ceny dle zastavěné plochy
cena za jedn. 
20 500 Kč

jednotek 

258 m2 5 289 000 Kč
cena

Cena za m2 zastavěné plochy 
jednopodlažního objektu

2 Zpevněné plochy
3 Inženýrské sítě

1
- odhad ceny na základě ukazatelů, lze dopřesnit z projektové dokumentace
- odhad plochy, dopřesni se v projektu
- odhad ceny přípojek - vodovod, elektřina, jímka, akumulační nádrž

1 111 11 111 11 111 111 11
11 111 111 11

111111 1111 1111 
111 111

1 111 111 11 
111 111 11

Celkem (vč. DPH) 6 845 950 Kč

Odhad ceny dle obestavěného prostoru
cena za jedn, 
5 500 Kč

jednotek 

979 m3 5 384 500 Kč
cena

Cena za m3 zastavěné plochy
1 jednopodlažního objektu
2 Zpevněné plochy
3 Inženýrské sítě

- odhad ceny na základě ukazatelů, lze dopřesnit z projektové dokumentace
- odhad plochy, dopřesni se v projektu
- odhad ceny přípojek - vodovod, elektřina, jímka, akumulační nádrž

111 11 111 111 11
11 111 111 11

1 800 Kč

Celkem (bez DPH) 
DPH 15 

6 048 500 Kč 
907 275 Kč

[Celkem jvč. DPH) 6 955 775 Kč

http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/08/10-RO-16-zapis-rada-c.-10_2016-2.-5.-2016-original.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/09/RO-17.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/12/24-RO-16-zapis-rada-c.-24_2016-28.-11.-2016-original.pdf
http://kostelecuholesova.eu/
http://kostelecuholesova.eu/?p=5495
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Můj komentář
Nemám nic proti chlapeckému fotbalu a proti fotbalu vůbec. Ale opravdu všichni v obci chtějí hrát jenom fotbal? Neměla 
by se obec zabývat rozvojem a podporou rozmanité škály sportů? Neměla by obec podporovat stejnou měrou dívky jako 
chlapce? Jsem přesvědčen, že úkolem obce je vytvářet všem dětem a mládeži podmínky pro rozvoj celého spektra volno-
časových aktivit – jak sportovních tak mimosportovních či kulturních. Ukázat dětem, že existují i jiné aktivity než kolektivní 
masový fotbal. Že jsou i individuální sporty nebo menší skupinové sporty. Každé dítě je individuální osobnost a je na nás 
(obec, škola, rodiče), jestli unikátní zájmy dítěte pomůžeme rozvinout, nebo ho znormalizujeme do masově ovladatelné 
loutky.
Aby nedošlo k mylnému výkladu předchozího textu, naformuluji to jinak. Jestli je to pro děti potřebné, nejsem proti 
rekonstrukci fotbalových šaten o které se 3 roky šušká. Jako obec bychom měli brát v úvahu potřeby všech občanů 
obce. Uvažovat s větším nadhledem a komplexněji, kdy a jakou investici máme v čase realizovat. Stanovit si krátkodobé 
a dlouhodobé investiční priority. A to mi v současné chvíli chybí.

Komentář pod příspěvkem   autor: Ing. Martin Dulava, Ph.D., vloženo 23.7.2018 18:21

Výstavba šaten za cenu 7.000.000 Kč (navíc pouze za hrubou stavbu) je pro mne těžko představitelná sama o sobě. Co by 
však pozornému čtenáři nemělo pod vlivem této šokující informace uniknout, to je půdorys, na kterém má stavba vznik-
nout. Je to neuvěřitelných 40x10m. Budova této velikosti bude mít bezesporu provozní náklady ve výši, kterou těžko po-
kryje případný nájem z provozu hospody. Naskýtá se tedy reálné nebezpečí, že náklady na vodu, topení, opravy a na mzdu 
správce neúměrně a především na dlouhou dobu zatíží obecní rozpočet. Jen pro představu, podle informace ze stránek 
obce Kostelec u Holešova z dnešního dne (22.7.2018) sdružuje spolek SK Moravan Kostelec u Holešova , z.s. 43 členů. Z do-
tací obce získal zmíněný spolek v letech 2015 až 2018 dohromady 465 600 Kč, což činí 10 828 Kč na jednoho člena. Ve srov-
nání s dotacemi na činnost ostatních spolků v obci je to násobně vyšší částka. K tomuto má nyní přibýt finanční zátěž obce 
ve formě krytí nákladů na provoz značně naddimenzované budovy šaten a hospody. Zastupitelé ani občané nebyli předem 
o záměru této investice informováni, neproběhla žádná veřejná diskuze o potřebách jednotlivých spolků a sdružení. Před-
seda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský nedávno prohlásil, „že nás tíží vrchnostenská mentalita úředníků“. Vzpomenul 
jsem si na něj, když jsem se seznámil s případem zmíněných šaten.

Komentáře pod příspěvkem na FB profilu Kostelec u Holešova .eu www.facebook.com/kostelecuholesova/

Dotace sdružením a spolkům v KuH v období 
2015 až 2018 [Kč]

465 600 

131 950 

79 000 

52 000 

43 000 
36 000  35 000 5 000 

SK Moravan

SDH Karlovice

Kosteláň

TJ Sokol

KVZ

SDH Kostelec u Holešova

Myslivecké sdružení

Český svaz včelařů

Výše dotace na jednoho  člena v období 2015 
až 2018 [Kč]

10 828 

3 435 

2 868 

1 576 

1 385 
1 346  915 

SK Moravan

Kosteláň

SDH Karlovice

TJ Sokol

SDH Kostelec u Holešova

Myslivecké sdružení

KVZ

Jarča Sklenářová, 3.7.2018 21:45
Konečně se Kostelec dočká dustojnych šaten.

Kostelec u Holešova .eu, 3.7.2018 23:08
Až se Vaše dítě nedostane do školky kvůli nedostatečné 
kapacitě, pořád budete obhajovat investici obce do ša-
ten za 7 mega? 6 mega by stálo přistavění školky.
Jarča Sklenářová, 4.7.2018 9:59
Šatny beru jako investici do našich dětí.
Kostelec u Holešova .eu, 4.7.2018 13:23
Opravdu jste přesvědčená o tom, že děti v Kostelci jsou 
jen chlapci hrající fotbal do kterých má obec investovat 
7 mil. do šaten? Co děvčata v obci, nebo děti co mají rády 
jiné sporty či nesportovní aktivity? Nezaslouží si také aby 
do nich bylo “investováno”?
Vladimír Mariachi Dulava, 5.7.2018 12:07
Šatny jsou určitě investicí do části mladých, ale sedm mi-
lionů je příšerná částka. Jenom lehké zasazení do rámce 
daňového poplatníka. Kostelec má necelých tisíc obyva-
tel. Nechme to zaokrouhleno, ať se to dobře počítá. To 
dělá sedm tisíc korun na hlavu (včetně dětí a starých lidí). 

Dále, v Kostelci je o něco málo přes 60% obyvatel eko-
nomicky aktivních, tedy daně platících. To dělá cca dva-
náct tisíc na daňového poplatníka. Median mezd v roce 
2018 dělá necelých dvacet šest tisíc. Člověk, který pobírá 
medianovou mzdu, zaplatí měsíčně na daních tři tisíce 
(a kousek) a (necelé) tři tisíce na pojištěních (zdravotní a 
sociální). To znamená, že člověk, který pobírá mediano-
vou mzdu, pokud by 100% jeho daní šlo přímo obci (což 
nejde), by čtyři měsíce vydělával pouze na ony šatny (na 
svůj podíl).
Omlouvám se za grafomanský příspěvek, ale myslím si, 
že přepočítat si občas cenu veřejné investice na čas da-
ňového poplatníka není úplně špatná ekonomicky ana-
lytická metoda.
Marie Martínková, 7.7.2018 9:59
Neříkám, šatny ano, ale všeho s rozumem a úplně nechá-
pu, Jarča Sklenářová vy máte holky tři ne? A jako bývalá 
ředitelka MŠ a třeba po mateřské budoucí učitelka by si 
měla na ty své ratolesti myslet i co se týče toho školního 
vzdělávání, kroužky a volnočasovky jsou až na druhém 
místě, nebo se mýlím? Taky nechápu proč se lidi nesnaží 

https://www.facebook.com/kostelecuholesova/
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věci řešit domluvou a kompromisem, vždy se vše řeší, 
přijde mi až moc striktně a zbytečně se zachází do extré-
mů, což mě osobně dost mrzí. Za 7 mil by se dalo udělat 
daleko více věcí než jen šatny a bufet ... Já jen doufám, že 
se lidi slušně a ve vší počestnosti domluví a dostane se 
všem aspoň trochu po jejich chuti.
Jarča Sklenářová, 7.7.2018 10:24
Já si nemyslím, že je pristavba MŠ momentálně nutná. 
Letos se možná nedostaly 2 děti, příští rok odchází do 
zš 13 nebo 14 deti. A kvůli 3-4 dětem se určitě nevypla-
tí nová třída. Třeba v miskovicich letos nepřijali 14 deti 
a vyřešili to okolní skolkou. A ano, mám 3 holky, sama 
budu řešit za 2 roky místo ve školce, ale vždy je řešení.
Petr Procházka, 7.7.2018 11:07
Nikdo neřekl, že obec vytáhne ze svého 7mil. korun, ale 
že mají hotový projekt a pokud bude vypsán dotační ti-
tul, tak se projekt použije a buď uspějí s dotací a nebo 
neuspějí.
Marie Martínková, 7.7.2018 11:50
No řeknu ti Jarča Sklenářová že u nás je kapacita 40 dětí 
a na 10 se nedostalo po zápise. A řeší tady maminy, že 
jedno dítě tady už chodí a druhé jí nevzaly, některé bu-
dou doma na neplacené dovolené a aby vozily jedno 
dítě sem a jedno jinde a pak ještě do práce a z práce ten 
samý kolotoč, to asi není úplně ideál stav. A bohužel tře-
ba kolem nás nastala situace že je dětí tolik, že mí sta v 
okolních obcích nejsou. A neviděla jsem plány na pře-
stavbu mš v Kostelci, ale myslím, že by nebylo špatné 
z důvodu prostoru ji rozšířit, aby byl i zvlášť prostor na 
spaní a možná i více místa na hraní. A v současné době 
asi kapacita stačí, protože se neřeší stavební místa, ale 
jakmile se nějaká začnou řešit ten příliv mladých bude 
větší, vidím to i u nás v obci. Jen za rok se přistěhovalo 
5 rodin a jen ty dávaly do školky 10 deti. A Petr Procház-
ka ze zkušenosti se projekt nejprve předfinancuje a ná-
sledně je proplacen, pokud dodrží všechny požadovaná 
kritéria a realizace proběhne bez jakýchkoliv problemů. 
Takže obec VYTÁHNE 7 mil a bude čekat, zda vůbec jí to 
pro platí ;) nicméně i přesto sedm mega i kdyby bylo vý-
běrko na dodavatele a ten šel s cenou cca o 1/3 dolů, tak 
nám to říkali kontrolní orgány, že tohle je přijatelné, víc 
s cenou dolů je už podezřelé, tak za ty peníze budou mít 
šatny i okolní vesnice. A spousta obcí řeší jen kritérium 
nejnižší vysoutěžená cena, ale potom ty podmínky rea-
lizace, děs :( Kazdopádně se budu těšit na zprávu, že se 
všichni domluvili a dali hlavy dohromady a rozhodli v co 
nejlepším zájmu VŠECH.
Libor Tomeček, 22.7.2018 0:08
Ale kdy se dočká důstojného fotbalu??

Šárka Žůrková, 3.7.2018 22:20
Ano ty šatny měly být už dávno, ale milá paní za 7 mega? To 
snad né, to je luxusní barák.

Roman Podlipný, 8.7.2018 8:42
Asi tak nějak. Ani luxusní byt nemusí a zbylo by ještě na 
nějaký pozemek

Šárka Žůrková, 9.7.2018 15:12
A co třeba sokolovna, ta potřebuje rekonstrukci jak sůl, tře-
ba ty toalety, to je něco hrozného, pan starosta by si měl 
uvědomit, že je to vizitka obce, být starostou, tak se za tako-
vou sokolovnu stydím. Myslím si, že je hodně věcí co potře-
buje opravit.

Rostislav Kukla, 22.7.2018 13:51
Tak u nás v Rymicích jsme za 8 mil. postavili přístavbu ve 
škole (nová třída) a novou jídelnu pro školu a školku. Za 
7 mil. nakupte radši nový hráče :)

Petr Žůrek, 22.7.2018 15:11
Oceňuji, že v sousedních Rymicích máte zastupitelstvo, 
co si dokáže určit priority nejen na jedno volební obdo-
bí. Podpora bytové zástavby a zázemí pro mladé ro diny 
v obci je klíčové, aby obyvatelé neutekli do měst a obec 
nevymřela.

Šárka Žůrková, 19.7.2018 12:58
To je pěkný v roce 2016 studie : 25 tis. Kč, 2017 zadání pro-
jektu :107 tis. Kč , celkem to máme 132 tis. Kč a nic z toho, 
šatny jsou stále ve špatném stavu a hlavně že se to řeší tři 
roky. Ukázkové hospodaření s financemi.

Petr Žůrek, 19.7.2018 14:47
Bohužel, smutná skutečnost. A kdybych si nevyžádával 
zápisy a další dokumenty od obce, tak kromě “vyvole-
ných” o tom zastupitelé a veřejnost neví. Pro pořádek 
připomínám, že se jedná o veřejné finance, pod veřejnou 
kontrolou.
Ivana Válková, 19.7.2018 17:24
jsem v šoku, tak to už bude pořádný “House”, .. vyhozené 
peníze za projekt, ... toto se nikdy realizovat nebude, .....
zastavěná plocha 40x10m
4 šatny pro 73 osob (2x hosté, domácí, rozhodčí)
klubovna s barem pro 40 osob
rozpočet 7 mil. Kč hrubá stavba.
Marie Martínková, 19.7.2018 20:10
Ať si hrubou stavbu postaví TJ svépomocí. Ať se taky za-
interesují do realizace a ne jen kybicují a hlavně by měli 
prokázat, že mají aspoň nějaké financ ve svém hospo-
daření na dofinanc. Přece obec nemůže vše financovat 
nebo aspoň u spousty spolků to tak bývá, že když něco 
chtějí, musí pro to něco udělat ;) pokud mají, pak ano, 
proč ne.

Parkování na chodnících autor: Ing. Petr Žůrek, 31. srpna 2018
čerpáno z příspěvků „Omlouvám se maminkám s kočárkem“ ze dne 21.10.2016 a „Jak vyřešit parkování aut na chodnících“ ze dne 25.10.2016 
původní příspěvky včetně zdrojových dokumentů, odkazů a videozáznamu naleznete na stránkách www.kostelecuholesova.eu  

8. prosince 2015 jsem na jednání zastupitelstva předložil bod k projednání ohledně parkujících vozidel na chodnících 
v obci. O rok později jsem se veřejně omluvil maminkám s kočárkem za útrapy co musí snášet, když se na chodníku 
musí prodírat okolo nevhodně parkujících aut. Na základě dobré zkušenosti z Horní Moštěnice jsem popsal konkrét-
ní postup, jak by problém s parkováním aut mohla naše obec systémově vyřešit. V těchto dnech se dokončují nové 
chodníky, a já jsem si naivně myslel, že na nich již nebudou parkovat auta. Mýlil jsem se. Díky normalizaci šířky nového 
chodníku parkující auto někdy zabírá celou plochu chodníku a chodci opět nezbude než klopýtat mimo nový chodník. 

http://kostelecuholesova.eu/?p=2031
http://kostelecuholesova.eu/?p=2071
http://kostelecuholesova.eu/
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Vymožení odstranění parkujících aut z chodníků je pro vlád-
noucí koalici, radu a starostu nepopulární krok vůči řidičům, 
a tedy i voličům. Na zastupitelstvo obce 8.12.2015 jsem 

předložil k projednání bod, aby se obec zabývala porušová-
ním zákona o pozemních komunikacích a OZV o parkovaní 
na chodnících a veřejných plochách. Výsledkem bylo, že se 
odhlasoval vznik bezzubé komise bez jakýchkoliv pravomo-
cí, která měla problém parkujících aut na chodnících řešit. 
Komise do dnešního dne nevznikla. Bez pravomoce by stej-
ně nic nevyřešila a řidičům by byla pro smích. To, že auta 
v rozporu se zákonem parkují na chodnících, na to není po-
třeba komise. Stačí se projít po chodnících, nebo se podívat 
na fotky co jsem k bodu jednání na zastupitelstvu přiložil. 

Usnesení zastupitelstva č. 11/9 ze dne 8.12.2015 je nicméně 
platné, trvá a nikdo nevyžaduje jeho vykonání. A maminky 
s kočárky se dál musí prodírat okolo parkujících aut. 

Jedno slunné podzimní sobotní odpoledne jsem s vnučkou 
Amálkou vyrazil s kočárkem na 
procházku obcí. Sám jsem si vy-
zkoušel, jak obtížné to maminky 
s kočárky mají a jak rizikově si 
občas musí počínat kvůli bezo-
hledným řidičům a nečinnosti 
obce. Cestou jsem natočil video, 
které jsem opatřil titulky. Nevím 
jestli jsem příspěvkem mamin-
kám, či ostatní chodcům po Kos-
teleckých chodnících pomohl. 
Ale chtěl jsem se Vám touto for-
mou alespoň omluvit za nečin-
nost obce a vyjádřit podporu, že 
v tom nejste sami.

Z bouřlivé diskuze pod příspěvkem vyplynula shoda na nut-
nosti řešit parkování neukázněných řidičů na chodnících 
v obci. Ovšem kdo, jak a kdy to má řešit, tam už shoda není 
žádná. Vstřícně jsem ve svém dalším příspěvku přišel s kon-
krétním scénářem řešení (úspěšně fungujícího v Horní Moš-
těnici), aby chodci a maminky s kočárky nebyli na chodníku 
omezovány automobily. Odezva od obce je dodnes nulová 
a chápu jí jako rezignaci na řešení parkování na chodnících.
Myslím, že jsme se jako obec při řešení parkování neukáz-
něných řidičů na chodnících dostali do slepé uličky a po-
zapomněli, pro koho vlastně řešení hledáme – pro chodce 
a maminky s kočárky jedoucí po chodnících. Ty nezajímají 
naše komise a kdo je či není jejich členem. Ty zajímá výsle-
dek: aby se po chodnících dalo normálně chodit, aniž by jim 
v tom bránila parkující auta. Škoda, že plánování současné 
rekonstrukce chodníků neprovázela řádná projektová pří-
prava. Jako zastupitelé bychom pak mohli projekt obohatit 
i o jiné požadavky než jen termín dokončení před volbami.

Proboha proč takhle? autor: Petr Měrka, 31. srpna 2018

Letos se v Kostelci buduje na všech frontách, finišují práce na nových chodnících i zbytku veřejného osvětlení. Chtělo 
by se říct - konečně se povedlo projekty nějak připravit a rozjet. Pokud ale průběh porovnáme s podobnými projekty 
v okolních obcích, neubrání se člověk povzdechu – proboha proč takhle.
Nemá cenu řešit drobnosti. Když se kácí les, většinou létají 
třísky. Ale když porovnáme hotové části chodníků s nový-
mi chodníky v Němčicích, nemůžu se ubránit dojmu, že to 
mohlo jít lépe. Tam pěkně dodělané vjezdy do průjezdů 
i nájezdy od cesty. U nás nový chodník středem a k barákům 
či k cestě staré zflikované nájezdy (ne všude samozřejmě). 
Co tam asi udělali jinak? Nic moc. Jen obešli majitele domů 
a po domluvě jim dodali materiál z kterého si vjezdy dodě-
lali, nebo nechali dodělat. Asi tam nemá starosta do čeho 
píchnout.
A nejenom v Němčicích. V Roštění chodníky předělávají už 
několik let po menších částech. A z dotací. Pečlivě připra-
ví projekt, sledují dotační tituly na rozvoj obcí a s žádostmi 
o poskytnutí jsou úspěšní. Peníze z rozpočtu jim tak zbývají 
na další projety. To v Kostelci asi není potřeba. Od změny 
rozpočtového určení daní v roce 2014 chodí na účet obce o 
několik milionů ročně víc. Za poslední dobu nám jich zbylo 
asi šest. No nebylo to ani tak dobrým hospodařením obce, 
jako spíš neschopností řádně připravit a zainvestovat projekt.

Ale co teď s nimi? Tak někoho napadlo Budiž chodník. Ale ho-

nem. Tak honem, že ani není čas vyjednat se Správou silnic 
co s chodníkem od Mlékárny k Rychtě (je na jejich pozem-
ku). Však on to časem (po nás) někdo vyřeší. Přes všechnu 
kritiku ale musím pochválit výběr zhotovitele. Když si vzpo-
menu jak rychle byli hotoví s chodníky v Němčicích nebo v  
Pravčicích od hřiště k hlavní silnici, je na našich fachmanech 
vidět, jak si práce váží a šetří si ji, aby dlouho vydržela. U řady 
domů je místo chodníku díra před vchodem i několik týdnů. 

O budování veřejného osvětlení by se už pomalu dal napsat 
román. Hodně povedený byl první rok, kdy se vedení obce 
snažilo protlačit zakázku předem vybranému zhotoviteli, 
který si navíc připravil i projekt, a přes spřízněnou firmu ošé-
foval výběrové řízení na zhotovitele. Ani potom se výběrové 
řízení moc nedařilo, pomohlo až účelové rozdělení zakázky 
na více dílů tak, aby se jejich cena vešla do limitu jiného reži-
mu zákona o veřejných zakázkách. Co na tom že to tento zá-
kon výslovně zakazuje. A ne opravdu si myslím, že vzít pro-
jekt, říct „hele, letos uděláme jen prvních pět stránek a na 
jaře zbytek“ není dostatečné a korektní řešení problému. Ale 
nějak to prošlo, i když spíš proto, že většina zájemců o zakáz-
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ku neměla zájem ztrácet čas a energii prací na cenové na-
bídce u projektu, který byl ze začátku tak okatě připravován 
pro předem vybraného zhotovitele, a na který se ve finále 
tak podezřele spěchalo. Většinou totiž v této době mají plno 
práce na několik měsíců dopředu.
V průběhu realizace stavby jsou zajímavé dvě věci. Jednou 
je naprostý nezájem vedení obce o bezpečnost občanů. 
Částečně jsem toto téma nakousnul už v Kostce č. 2/2018, 
kdy jsem se v pidiprostoru vyhrazeném zastupitelům snažil 
těmi několika málo písmenky mi povolenými taktně nazna-
čit, že to není úplně v pořádku. Každý, kdo v době výstavby 
zavítal směrem k Domu seniorů si asi všimnul, že projet či 
projít není úplně jednoduché. Polovinu komunikace vždy 
zabírala uložená hlína z výkopu. Stačí se se podívat na fo-
tografie z akce na obecních stránkách - není tam ani jedna, 
kde by tomu tak nebylo. Co na tom, že technická dokumen-
tace k projektu výslovně říká: „Veškeré komunikace, souvise-
jící s řešenou stavbou, budou udržovány v čistém stavu, výko-
pek nesmí být v žádném případě ukládán na vozovku místní 
komunikace.“ Není to jen výmysl projektanta, jde přece 
o zdraví. V nejužším místě u Hráčkového bývá občas poměr-
ně silný provoz - chodí tudy děti i senioři, na Dům seniorů 
jezdí sanitky, projíždí tudy rezidenti. Že to nepálí zhotovi-
tele chápu. Pojistku asi má a ušetří ranec peněz. Nakládat 
hlínu, vozit ji pryč a pak zase zpátky, stojí ranec. Co na tom, 
že to v nabídce naceňoval. Co je doma to se počítá. A vedení 

obce? Nemělo by dbát, abychom za svoje peníze dostali to, 
co máme dostat? Nemělo by dbát nad bezpečím občanů? 
Asi ne. Třeba je jim to jedno. Nebo třeba ani nevědí, co je v 
projektu. Nebylo by to poprvé. Důležité je, že budeme mít 
osvětlení 21. století, vše ostatní je podružné, že?
Jen mimochodem, zúžený průjezd u Janečkového na čas 
(cca dva týdny) řádně ořezali i chodníkáři. Vpravo paleta 
dlažby, vlevo u obrubníku hromádky štěrku, ideální pod-
mínky pro autokros. Ale v Kostelci už praktiky normální, 
proč by se tím na Obci někdo stresoval.
Druhý zajímavý moment byla změna projektu v průběhu 
realizace první etapy. Šlo o vypuštění pískového lože pro 
kabelové vedení. V původním projektu, který schvalovalo 
zastupitelstvo a který byl předmětem výběrového řízení, byl 
kabel uložen v chráničce a ta pak v pískovém loži. Když na 
zastupitelstvu padla otázka kdo a proč projekt změnil, do-
zvěděli jsme se jen, že se změnou projektant souhlasil a že 
se to tak dnes běžně dělá. Kdo a proč zůstalo taktně skryto. 
Ono proč je nasnadě – šibeniční termín stanovený vedením 
obce byl nereálný (a pravděpodobně odradil řadu zájemců 
o zakázku). Jen pro první etapu osvětlení šlo o cca sto ku-
bíků písku, který by byl potřeba ve dvou vrstvách uložit do 
několika kilometrů výkopů. To je časově náročné a drahé. 
Jen nevím jestli nám to za těch 140 tisíc které se od ceny díla 
odečetly jako méněnáklady stálo. 

Nepochybuji že naše kabely v zemi bez problémů přečkají záruční dobu, která je pět let. Ale vsadím se, že v Martinicích 
budou bez problémů svítit o mnoho let déle než my. Při pohledu jak jsou do výkopů (omlouvám se) nadrbaný kabely 
u nás nevěřím, že se je povedlo po celé délce zasypat zeminou neobsahující větší a ostré kameny, jak předepsal projek-
tant při vynechání pískového lože. Je možné že se někde už nějaký kámen začal prokousávat chráničkou. Bude mu to 
trvat pár let, ale zvládne to. Bohužel. Ale z toho už současné vedení obce zuby bolet nebudou. Že?

Martinice, uložení kabelů VO, 27.6.2018                   Kostelec u Holešova, uložení kabelů VO, 16.8.2018

Pokud jsem správně pochopil infor-
mace od techniků elektromontáž-
ních firem se kterými občas přijdu 
do styku, chránička slouží k ochraně 
kabelu před poškozením a pískové 
lože slouží k prodloužení trvanlivosti 
a ochraně chráničky. A že se pískové 
lože opravdu občas vynechává. Větši-
nou v průmyslové výstavbě, na kratší 
vzdálenosti, kde je potřeba srazit ná-
klady za každou cenu. A potutelně se 
usmívali při pohledu na fotky uložení 
kabelů našeho osvětlení.
Že to jde (musí se ale chtít) jsem se 
přesvědčil v Martinicích. Vezl jsem 
nějakou objednávku do tamní školy 
a co nevidím, taky dělají osvětlení. 
Nakouknutí do výkopu vedle školy 
nešlo odolat. Rozdíl v provedení prá-
ce myslím pozná i laik.

Inventura: Plán rozvoje obce autor: Jakub Tomeček, DiS., 31. srpna 2018

Čtyři roky nám utekly jako voda a další komunální volby jsou za dveřmi. Je tedy ideální čas k tomu bilancovat a zamys-
let se nad tím, jak si koalice v čele s panem starostou Ing. Petrem Hlobilem vedla. Na druhém zastupitelstvu byl odhla-
sován Plán rozvoje obce, který by měl být stěžejním dokumentem pro veškeré akce realizující se ve volebním období. 
Pokud tedy občan chce zjistit jak si vedlo demokraticky zvolené zastupitelstvo, není nic jednodušího než vzít patřičný 
dokument a porovnat jej se skutečným stavem věcí.
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Celý Plán rozvoje obce je rozdělen do několika kategorií. Z 
každé kategorie jsem vybral pár bodů, které mne velmi zau-
jaly a rád bych se s vámi o ně podělil.
1. Rozpočet obce 

• Využívat k financování investičních akcí prostředky z ev-
ropských finančních fondů.

Plnění tohoto bodu by mělo být pro rozvoj a budování obce 
stěžejní. Pochopili to různé větší či menší obce, které využí-
vají čile dotační tituly pro svůj rozvoj. Je pro mne tedy vel-
mi zarážející, že za poslední 4 roky byly z dotací realizovány 
pouze 3 projekty. Revitalizace části obce Lipiny, herní prvky 
pro děti na fotbalovám hřišti a kompostéry pro občany obce 
(tento projekt a dotaci na něj administrovalo ještě minulé 
zastupitelstvo). Ovšem ještě zajímavější než počet realizova-
ných akcí z dotací EU je vysvětlení pana starosty, proč obec 
nečerpá dotační tituly více. Prý je to moc papírování a dota-
ce jsou mnohdy pro obec nevýhodné. S tak „kreativním“ vy-
světlením jsem se nikdy v životě nesetkal. Otázkou je, zdali 
se jedná o neznalost problematiky dotací nebo o pouhou 
neochotu investovat svůj čas a energii do řešení, která jsou 
pro obec výhodná a mohou pokrýt až 85% daného projek-
tu. Plnění tohoto velmi stěžejního bodu volebního progra-
mu považuji spíše za pofidérní.
2. Zástavba v obci

• Zmapovat stavební místa v obci.
• Provést soupis opuštěných domů a staveb, hledat možnost 
jejich využití.
• Pokračovat ve vykupování pozemků v části obce Záhumení.

Je velmi důležité, aby obec, která má dobré zázemí v základ-
ní a mateřské škole, měla také dostatek stavebních pozem-
ků, které budou k dispozici nově příchozím občanům, nebo 
mladým rodinám.  Pokud se tak neděje, dochází ke stagna-
ci rozvoje obce. Bohužel plnění těchto bodů vyšumělo do 
ztracena. Je velká škoda, že o prvních dvou bodech nemá-
me jako občané žádné informace, a o bodu tři existuje usne-
sení rady obce (zápis RO č. 21/2015 bod 8). 

Nabízí se otázka, jestli obec vynaložila dostatek úsilí k plnění 
těchto bodů. Je smutné, že postoj pana starosty k novým 
stavebním pozemkům, které by znamenaly příliv nových 
mladých rodin do obce, je spíše pasivní.
3. Akce malého rozsahu

• Realizovat rekonstrukci chodníků. 
Dovolím si parafrázovat část rozhovoru s Ing. Petrem Hlobi-
lem z periodika KOSTKA č. 3/2014 „... každá koruna by měla 
být vynaložena ve prospěch obce. Přednostně do opravy chod-
níků...“. Je až zarážející, že oprava chodníků se realizuje na 
samém konci volebního období a ještě ke všemu se nevyu-
žívá dostupných dotací. Zdali se jedná o předvolební taktiku 
nebo líbivou politiku, nechám na vašem uvážení.    

• Oprava a údržba sokolovny.
K plnění tohoto bodu bezesporu došlo, ovšem ne úplně 
štastnou formou. Opravy jež byly zvoleny jsou spíše povrch-
ního charakteru a neřeší problematický stav budovy jako 
takové.

• Zrevidovat stav veřejného osvětlení.
Od zrevidování stavu VO se velmi rychle přešlo k rekonstruk-

ci veškerého VO pouze v Kostelecké části obce. Proč se opět 
k tak rozsáhlé akci za cca 10 mil. Kč nevyužily dotační tituly 
je mi opět záhadou. Stejně tak je mi záhadou, proč se ne-
řešilo VO v Karlovicích. Samotný průběh a načasování této 
megalomanské akce nebylo příliš šťastné. Například nové 
VO na hřbitově, připomínající osvětlení sportoviště, zničilo 
pietnost tohoto místa. V kombinaci s rekonstrukcí chodníků 
jsme se dopracovali k velmi neutěšené situaci v obci.

• Inovovat internetové stránky obce, aby splňovali nejnověj-
ší trendy ICT.

Ano k inovaci internetových stránek došlo. Je ovšem velmi s 
podivem, že z nových stránek zmizely výsledky předchozího 
zastupitelstva a prezentují se zde pouze úspěchy součastné-
ho zastupitelstva. Ignorování minulých úspěchů a realizova-
ných akcí působí přinejmenším divně.
4. Akce investičního charakteru 

• Rekonstrukce školní jídelny včetně nových technologií. 
Rozklíčování této kauzy bych nechal raději na Policii České re-
publiky, která se jí momentálně zabývá. Hlavně, že dětem chutná.
5. Životní prostředí

• Řešit nevhodné a nesprávné parkování aut v obci.
Toto téma bylo z úst pana Ing. Petra Hlobila skloňováno nej-
více v době, když ještě nebyl starostou obce. Logicky se my-
šlenka po jeho zvolení promítla i do tohoto programu a hle 
jaký div. Parkovaní bylo řešeno převážně v lokalitě Zahájí, 
bez jakéhokoliv výsledku. Zřejmě pan starosta po zjištění, že 
politik musí dělat kroky i méně populární, svého úsilí zane-
chal, aby nepřišel o své voliče.    
6. Společenský život 

• Každodením stykem s občany napomáhat dobrým sou-
sedským vztahům.
• Podněcovat dobrou náladu v obci.
• Usilovat o lepšího člověka, rodinu, zdravou a dobře vycho-
vanou mládež.

Tyto tři body reflektují přesně politiku pana starosty a jeho 
věrných. Prvoplánová, povrchní a frázovitá hesla, jejichž pl-
nění je silně diskutabilní. Pokud jsou lidé a „opoziční“ zastu-
pitelé napadáni (ať už slovně nebo fyzicky) za svůj názor, dá 
se o plnění těchto třech rádoby líbivých hesel pochybovat.     

• Podporovat pořádání tradičních akcí
Hody v Kostelci u Holešova jsou dozajista vyhledávanou 
a tradiční událostí. V roce 2008 proběhla akce s názvem Ha-
nácké právo, která se měla konat za dalších 10 let. Je velmi 
smutné, že o konání takto tradiční, folklórní akce se v letoš-
ním roce vůbec neuvažovalo.    
Někeří mohou a budou namítat, že v periodiku KOSTKA číslo 
2/2018 vyšla sáhodlouhá samochvála o plnění bodů tohoto 
programu. S tímto se nedá nesouhlasit, ovšem dovolte malé 
zamyšlení.
Například zateplení MŠ zahájilo, zajistilo dotace a administ-
rovalo ještě minulé zastupitelstvo, to současné slízlo smeta-
nu a přisvojilo si zásluhy. Další akce v tomto výčtu „úspěchů“ 
nelze nazvat jinak než práce udržovacího charakteru. Uvě-
domme si, že starosta je člověk řádně zvolen do funkce, je 
mu dána do rukou správa veřejných zdrojů a majetku obce a 
za tuto činnost dostává odměnu (peníze). Pak je jeho povin-
ností udržovací práce vykonávat a toto by mělo býti nezbyt-
ným minimem výkonu jeho funkce. Všechna řešení jsou do 
značné míry povrchní, pouze na efekt a neřeší podstatu věci.
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Za co se stydí „šestidenní starosta“ Hlobil? autor: Ing. Petr Žůrek, 31.8.2018
čerpáno z příspěvku „Záměrná Hlobilova lež, nebo ztráta paměti?“ ze dne 10.3.2016, kde jsou zdrojové dokumenty   http://kostelecuholesova.eu/?p=238 

Stále nerozumím tomu, proč nám starosta Hlobil i po 28 letech tak tvrdošíjně lže o svém šestidenním právoplatném 
mandátu starosty obce z roku 1990. Na webu obce změnil historii smazáním svého jména, ale v kronice obce a v archí-
vech jsou stále doklady, kdo byl v roce 1990 právoplatně zvolen starostou obce. Pokud je mu připomínka na šestidenní 
působení v roli starosty v roce 1990 nepříjemná, nemusel se v rozhovoru s p. Andrlíkem v Kostce č. 3/2014 tématu vů-
bec věnovat. Nemusel před volbami 2014 dát do schránek občanů tento rozhovor. Pandořinu skříňku otevřel on sám.

 

Kronika obce Kostelec u Holešova popisující volbu starosty v roce 1990
5.12.1990 zasedlo úvodní zastupitelstvo a zvolilo 9 hlasy p. 
Hlobila starostou
10.12.1990 rozhodlo ZO, že funkce starosty bude uvolněná 
11.12.1990 předal starosta Hlobil písemnou rezignaci na 
funkci starosty
19.12.1990 zasedalo 2. ZZO a zvolilo starostou p. Weinlicha
Ze záznamu kroniky je tedy naprosto zřejmé, že p. Hlobil se 
legitimně a regulérně 5.12.1990 stal volbou zastupitelů sta-
rostou obce Kostelec u Holešova a následně po 6 dnech ve 
funkci dne 11.12.1990 odstoupil rezignací dle litery zákona. 
Tedy je pravda, že starostou byl 6 dní.
Samozřejmě někdo může namítnout, že kronikář to popletl. 
Je to možné, ale dost nepravděpodobné. Kronikáři jsou po-
měrně hodně vzděláváni v tom, jak mají vést kroniky, jak je 
psát a formulovat objektivní skutečnosti.

Originální zápisy zastupitelstva obce z roku 1990 z Moravského zemského archivu
Abych předešel dohadům, vydal jsem se hledat ještě pád-
nější a silnější důkazy – oficiální zápisy z 1. a 2. zasedání za-
stupitelstva obce z roku 1990. Našel jsem je v Moravském 
zemském archivu a potvrdily mé tvrzení z názvu blogu: buď 
pan šestidenní starosta Hlobil záměrně lže, nebo trpí ztrá-
tou paměti. 
V zápise z roku 1990 je uvedeno: „… poděkoval za důvěru a 
přijal úřad starosty obecního úřadu. …“. V roce 2014 (KOST-
KA č. 3, str. 8) šestidenní starosta Hlobil tvrdí „… kandidát 
převzetí funkce odmítne, ke zvolení … nedošlo a kandidát 
se v důsledku volby nemohl stát starostou.“. 
Je nepochybné, že 5.12.1990 p. Hlobil úřad starosty přijal a 
v roce 2014 se snažil přepsat historii tvrzením, že funkci sta-
rosty v roce 1990 odmítnul a starostou obce nestal. 

kronika obce Kostelec u Holešova, strana 84

zápis Zastupitelstvo obce č. 1/1990 ze dne 5.prosince 1990, bod 3 a 4

zápis Zastupitelstvo obce č. 2/1990 ze dne 19.prosince 1990, bod 1

Webové stránky obce Kostelec u Holešova
17.4.2016, původní web, Hlobil je v roce 1990 uveden na seznamu starostů 17.8.2018, současný web, Hlobil není v roce 1990 uveden na seznamu starostů

 

pokračování ze strany 11 příspěvku Jakuba Tomečka Inventura: Plán rozvoje obce

Milí čtenáři, volby jsou za dveřmi a já tajně doufám, že v naší kdysi krásné obci přestane vládnout sebestřednost, demago-
gie a notná dávka narcismu. Zasloužíme si víc.
S pozdravem Světu mír

http://kostelecuholesova.eu/?p=238
http://kostelecuholesova.eu/?p=238
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/02/kronika-volby-1990.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/03/ZO-1-zapis.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/03/ZO-2-zapis.pdf
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Zhruba 60 % mých žádostí na obec tvoří zápisy Rady obce 
a zastupitelstva, protože se jedná o klíčové a závazné doku-
menty obce. Obec sice zveřejňuje jakýsi dokument tohoto 
typu v internetové aplikaci uzob, ale obsah může být kdy-
koliv pozměněn. 

Záhlaví každého zápisu RO generovaného z uzob obsahuje 
červeně napsané Upozornění, že se jedná o neúplný zápis. 
Konkrétně zápisy na uzob nejsou podepsány a není uvede-
no datum, což jsou zásadní požadavky zápisu vyplývající ze 
zákona o obcích. K tomu se přidává fakt, že listinný originál 
obsahuje jiný text než zápis na uzob. 
V protějším sloupci máte jako příklad zápis RO č. 15/2017. 
Diskuze obsahuje důležité informace dotýkající se všech ob-
čanů ohledně přípravy veřejně závazné vyhlášky a informa-
ce o průběhu veřejné zakázky v hodnotě 9 mil. Kč. Bez vyžá-
daného originálu bychom se včas informace nedozvěděli. 
Díky vyžádaným dokumentům jsem např. obci ušetřil 29 tis. 
Kč za chybu administrátora VZ, byla zrušena smlouva ad-
ministrátora VZ kvůli konfliktu zájmů, na zakázce VO obec 
ušetřila 141 tis. Kč. 
Mohl jsem poslat méně žádostí? Ano, mohl. O 60 % méně. 
Stačilo by, aby obec na svých stránkách rovnou zveřejňova-
la podepsané, právně právoplatné zápisy.

Kdo koho vlastně šikanuje? autor: Ing. Petr Žůrek, 22. srpna 2018
původní příspěvek včetně zdrojových dokumentů, odkazů a videozáznamu naleznete na stránkách http://kostelecuholesova.eu/?p=5867 

Právo na informace zakotvené v Ústavě ČR a rozpracované v zákoně 106/1999 Sb., je zásadní nástroj kontroly veřej-
ných financí a nakládání s majetkem obcí. U nás v obci si starosta Hlobil právo na informace vykládá jako šikanování 
a paralyzování obecního úřadu. Je jedna žádost týdně opravdu šikanou, nebo snahou eliminovat kontrolu veřejnosti?

web obce, aplikace uzob: detail zápisu RO č. 15/2017 ze dne 31. července 2017
bez nezbytných podpisů starosty a místostarostky a bez datumu vyhotovení
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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 Rady č. 15/2017 obce Kostelec u Holešova

konané dne 31. 7. 2017 v kanceláři starosty od 17:00 hod.

Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

Doba jednání: 17.00 - 18.30
Přítomno: 4
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Předsedající: Ing. Petr Hlobil
Zapisovatel*: RNDr. Marcela Pospíšilíková

*Předsedající v souladu s jednacím řádem Rady obce Kostelec u Holešova určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení

Starosta seznámil radní s navrženým programem:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání rady obce
3. Přidělení bytu č. 38 v Domě seniorů
4. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
5. Žádost o uveřejnění odpovědi
6. Příloha ke zřizovací listině ZŠ Kostelec u Holešova
7. Termín konání následujícího jednání RO Kostelec u Holešova
8. Diskuze

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje program zasedání RO č. 15/2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/15R/2017 bylo schváleno.

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání rady obce

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

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
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zveřejněný v tomto periodiku číslo 2/2017 - Příspěvek starosty obce.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost o uveřejnění odpovědi dle §10 odst. 1, zákona
46/2000 Sb. RO doporučuje zveřejnění textu odpovědi v periodiku KOSTKA číslo 3/2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/15R/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Žádost o uveřejnění odpovědi
Odpověď na žádost o uveřejnění odpovědi

6. Příloha ke zřizovací listině ZŠ Kostelec u Holešova

Základní škola Kostelec u Holešova potřebuje v rámci administrace dotačního titulu na zhodnocení jí
svěřeného nemovitého majetku obce souhlas zřizovatele.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje Přílohu 1/2017 ke Zřizovací listině, Základní škola, Kostelec u
Holešova, okres Kroměříž - souhlas zřizovatele na zhodnocení svěřeného nemovitého majetku na dobu
neurčitou.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/15R/2017 bylo schváleno.
Přílohy:

Příloha ke zřizovací listině ZŠ

7. Termín konání následujícího jednání RO Kostelec u Holešova

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje termín zasedání RO na 14. 8. 2017.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/15R/2017 bylo schváleno.

8. Diskuze

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

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

 
Datum vyhotovení:

vyžádaný listinný originál: detail zápisu RO č. 15/2017 ze dne 31. července 2017
obsahuje nezbytné podpisy starosty a místostarostky a datum vyhotovení
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Vážení spoluobčané, 
     čas od posledního vydání zpravodaje KOSTKA uplynul jako voda 
v potoce a já se zamýšlím nad tím, co bych vám měl sdělit. I když jde 
jen o dobu tří měsíců, podnětů je celá řada.  
     V měsíci červnu proběhlo setkání Kostelců v Kostelci nad Orlicí. 
Pro zájemce o účast na této akci byl vypraven autobus. Naši obec 
úspěšně reprezentovalo družstvo střelců, hasičů, fotbalistů a volej-
balistů. Toto setkání mělo vysokou kulturní, sportovní i společen-
skou úroveň. V nově upraveném interiéru sokolovny se uskutečnilo 
závěrečné shromáždění žáků základní školy. Byl zde zhodnocen 
průběh celého školního roku 2015/2016. Vystoupení žáků jednotli-
vých tříd bylo nápadité a vtipné. Velmi pěkná a dojemná atmosféra 
byla také v mateřské škole při rozloučení se s dětmi, které odchází 
do první třídy.  

     Probíhaly plánované práce na obecním majetku. Na domě slu-
žeb provedla firma Okna Morávek z Veselí na Moravě výměnu dře-
věných oken za plastová a kovových dveří za hliníkové. V neděli 
27. 6. 2016 praskl ve 2. patře v tomto domě přívod vody od splacho-
vače a polovina budovy byla vytopena. Následky této havárie se 
postupně odstraňují a řeší se jako pojistná událost. Firma Okna 
Morávek provedla také výměnu dvou oken a dvou dveří za plastová 
na sokolovně. Zlepšila se tím funkčnost i estetičnost na této budově. 
28. července byly zahájeny opravné práce na hasičské zbrojnici 
v Karlovicích, zaměřené na výměnu oken, dveří, opravu interiéru a 
půdního prostoru. Zahrada u mateřské školy má nové oplocení 

v celkové délce cca 150 m. Také oplocení za brankami na kluzišti je 
nové. 33 roků starý chladicí box ve školní jídelně, který již dobře 
neplnil svou funkci, byl nahrazen novým. 
     Velké úsilí bylo věnováno přípravě na zbudování nového veřej-
ného osvětlení v obci. Bylo dokončeno zpracování projektové do-

kumentace, obec získala územní souhlas k realizaci. Zastupitelé obce 
na svém jednání dne 2. 8. 2016 schválili výzvy na zhotovitele, ban-
kovní úvěr a stavební dohled. Každá z těchto výzev byla schválena 
poměrem hlasů 11 pro, 4 se zdrželi. V návaznosti na toto jednání ZO 
zahájila smluvní firma s obcí výběrové řízení na zhotovitele a ban-
kovní úvěr. 22. 8. 2016 v 9.00 h proběhlo otevírání obálek na zhoto-
vitele. Přihlásilo se šest zájemců na realizaci tohoto díla. V 11.00 h 
tentýž den jsem měl na stole informaci od ÚOHS (Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže), že dostal podnět k prověření tohoto výběro-
vého řízení. Celá záležitost je nyní v šetření. Obec musí vyčkat na 
rozhodnutí, jak ÚOHS tuto záležitost posoudí. V každém případě se 
proces administrace díla VO výrazně prodlouží. Obec již také vybrala 
poskytovatele úvěru na tuto akci, který nabídl úvěr 8 milionů 
s průběžným splácením 10 let bez jakéhokoli krytí obcí, 
s procentním úrokem 0,44 %, což představuje navýšení úvěru za 
celou dobu splácení o 193.907,36 Kč. Při jednání s vítěznou bankou 
musí být brána v úvahu skutečnost ohledně výběru zhotovitele ve 
vztahu k šetření ÚOHS. Odmítám tvrzení některých občanů, kteří 
říkají, že zadlužíme obec a po nás potopa. Je to absolutní demago-
gie. Hlasování na ZO jasně ukázalo, jakým způsobem občané chtějí 
VO v obci řešit. K zadlužení v žádném případě nedojde. Budeme mít 
nové dílo, jehož pořizovací náklady budeme postupně splácet 
s minimálním navýšením. 
     Vážení spoluobčané, veš-
keré záležitosti týkající se 
obce a jejich občanů řešíme 
na pravidelných jednáních 
rady obce a zastupitelstva 
obce. Od začátku volebního 
období jsme již měli 16 jed-
nání zastupitelstva obce, 
která jsou pro všechny ze 
zákona veřejně přístupná. 
Vím, že mnoho z vás má dost 
svých starostí, a proto nemá 
potřebu na tato jednání cho-
dit. Bylo by dobré se alespoň 
občas přijít podívat a vytvořit 
si vlastní názor na činnost 
jednotlivých zastupitelů. Máme zde zastupitele, člena volební strany 
„Aktivní pro Kostelec a Karlovice“, který naše úsilí soustavně maří. 
Velkou zátěží pro obec jsou jeho neustálé žádosti, stížnosti a odvo-
lání dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
V tomto roce takto poslal již 32 žádostí, 3 stížnosti a 2 odvolání. 
V první polovině měsíce září celkem 11 žádostí, prakticky každý den 
jednu, na které musí obec odpovědět a poskytnout požadované 
dokumenty. V předchozích volebních obdobích nebyla na obec 
zaslána žádná žádost dle tohoto zákona. Mimo to poslal výše uve-
dený zastupitel na obec i několik kontrol (z Ministerstva vnitra ČR 
Praha, Moravského zemského archivu Brno, Správy chráněné kra-
jinné oblasti Bílé Karpaty). Z tohoto důvodu a dlouholetého neutě-
šeného stavu spisovny jsem byl nucen přijmout na obec pracovnici 
na dohodu o provedení práce, aby byla nápomocna řešit tuto situa-
ci. Tento způsob jednání zastupitele zatěžuje úřad obce a to jak po 
stránce časové, tak i finanční. Odvádí pozornost od úkolů, které je 
nutné pro obec a občany řešit. V této souvislosti vyzývám všechny 
zastupitele, aby svoji funkci vykonávali v zájmu obce a jejich občanů, 
tak jak slíbili při složení slibu zastupitele. 
     Vážení spoluobčané, chci věřit tomu, že zvítězí zdravý rozum a 
vedení obce se bude moci plně věnovat správě věcí veřejných a 
nebude se muset donekonečna zabývat žádostmi a stížnostmi. Přeji 
vám hodně dobrých lidí kolem sebe, na které se můžete spolehnout. 

 Ing. Petr Hlobil, starosta obce, foto autor
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Vážení spoluobčané, 
přiblížil se na dohled konec 
roku 2016, brzy budou 
Vánoce, pro mnohé z nás 
nejkrásnější svátky, a hned 
poté nový rok, už dvoutisí-
císedmnáctý.  V běžném, 
každodenním životě jsme 
většinou zvyklí dívat se 
stále jen dopředu. Co nás 
čeká, co musíme ještě 
zařídit, stihnout, udělat …… 
Je to prostě ten každoden-
ní shon, který nám větši-

nou nepřipadá nijak zvláštní, ale je vlastně příčinou toho, co nás 
občas napadá – jak ten život velmi rychle ubíhá. Na druhou stranu, 
právě v tento předvánoční čas, více než kdy jindy, se někteří lidé 
ohlíží i zpět. Jaký vlastně byl ten uplynulý rok. Byl dobrý, nebo špat-
ný?  A dá se to vůbec tak říct? Vždyť věci v životě nikdy nebývají jen 
černobílé. V myšlenkách probíráme události, které se nás a našich 
nejbližších a přátel v uplynulém roce nějakým způsobem osobně 
dotkly. Rádi vzpomínáme na lidi, kteří nás potěšili, a už neradi, ale 
přesto, i na ty, kteří nás zarmoutili. Kromě událostí v osobním životě 
se mnoho z nás zamýšlí i nad tím, čemu jsme věnovali značnou část 
našeho času, a to je naše profese. Být spokojený s výsledky své 
práce je jedním z kamínků mozaiky, ze kterých se skládá spokojený 
život.  
     Někteří z naší obce ale dostali možnost do této mozaiky přidat 
ještě jeden kamínek. Jsou to ti, kterým jste vy, občané Kostelce a 
Karlovic, dali na konci roku 2014 svoji důvěru a zvolili je do obecní-
ho zastupitelstva. Dnes, na konci roku 2016, jsme v polovině obdo-
bí, na které jsme všichni přijali na sebe zodpovědnost rozhodovat o 
obecních záležitostech.  A stejně, jako je tomu v osobním životě, se 
každý z nás zastupitelů sám sebe může ptát. Jaké vlastně bylo to 
uplynulé období? Byla moje práce pro obec dobrá nebo špatná? Ve 
srovnání s bilancováním osobního života je zde ale jeden velký 
rozdíl. Kromě vlastního názoru existuje ještě jeden a ten je mnohem 
důležitější – názor občanů a míra jejich spokojenosti s vykonanou 
prací a vystupováním zastupitelů a těch, na které povinnosti vyplý-
vající z jejich mandátu doléhají ještě více, tj. starosty obce a rady 
obce. Myslím, že nebude od věci na tomto místě připomenout 
některé větší akce, které se z iniciativy starosty a RO podařily v roce 
2016 v naší obci uskutečnit. Vezmeme-li to od počátku roku, tak 
začneme v dubnu generální opravou a znovuuvedením do provozu 
ČOV u Domu seniorů, opravou místní komunikace v Karlovicích a 
obnovou dopravního značení v Kostelci. V květnu práce pokračovaly 
rekonstrukcí parket, výmalbou a instalací nových závěsů 
v sokolovně, v červenci byla provedena výměna oken a dveří na 
Domě služeb a vybudováno nové oplocení MŠ, opraveno oplocení 
víceúčelového hřiště a zahájena první etapa rekonstrukce hasičské 

zbrojnice v Karlovicích. V září byla položena nová krytina na schodiš-
tě v Domě služeb a zahájena jeho výmalba. V říjnu byly zahájeny 
práce na zachycení přítoků vody ze svahu nad Domem seniorů 
k budově a v listopadu byly vyměněny kotle na ohřev vody v Domě 
seniorů a vyměněny dveře a dřevěná okna na objektu sokolovny za 
plastová.  Na tomto místě chci ještě připomenout, že ZŠ Kostelec u 
Holešova se vlastním přičiněním podařilo získat dotaci a s přispěním 
obce provést proměnu školní zahrady a další části prostoru přileh-
lého k ZŠ, která teď poskytuje kvalitní zázemí pro žáky i zaměstnan-
ce školy. Rovněž Myslivecké sdružení Kostelecký les odvedlo kus 
dobré práce na rekonstrukci vnějšího osvětlení v areálu Myslivny, 
kde se obec podílela uhrazením nákladů na materiál. 
     Ve svém příspěvku se chci zmínit ještě o jedné věci, o které se dá 
říci, že je RO považována za velmi důležitou z hlediska zpříjemnění 
života  a zvýšení bezpečnosti v naší obci. Již počátkem roku 2016 se 
RO začala zabývat problematikou veřejného osvětlení v obci Koste-
lec u Holešova. Nevyhovující a místy až havarijní stav veřejného 
osvětlení a fakt, že v některých částech obce veřejné osvětlení zcela 
chybí, byl důvodem pro rozhodnutí RO navrhnout ZO provedení 
kompletní rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení. Bohu-
žel od schválení záměru zastupitelstvem obce v březnu 2016, se 
přes velké úsilí, které bylo ze strany vedení obce tomuto úkolu 
věnováno, nepodařilo záměr dovést ke skutkům. Důvodem bylo 
podání podnětu na Úřad pro kontrolu hospodářské soutěže (nikoliv 
některou ze šesti firem, která se účastnila výběrového řízení!), že 
zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele obsahuje 
diskriminační požadavky. ÚHOS ve svém rozhodnutí shledal v celé 
zadávací dokumentaci jako diskriminační 3 požadované parametry 
světel, a proto bylo výběrové řízení zrušeno.  Vzhledem k tomu, že 
RO je přesvědčena o tom, že záměr je správný a potřebný, byla 
okamžitě zahájena práce na nové zadávací dokumentaci a pevně 
doufáme, že se podaří v roce 2017 záměr uskutečnit. 
     Vážení občané, na samém konci mého příspěvku mi dovolte 
vyslovit jedno přání. Byla bych velmi ráda, a jsem přesvědčena o 
tom, že nejsem sama, kdyby byla v roce 2017 zvolena  jiná forma 
komunikace, která je běžná mezi lidmi, kteří mají společný cíl.  To 
bychom se pak na obecním úřadě nemuseli zabývat neustávajícím 
přívalem požadavků, žádostí o dokumenty a stížností, kterých v roce 
2016 od jediného občana a zároveň zastupitele obce přišlo celkem 
45 - z nich bylo 8 stížností a 4 odvolání.  Kromě toho, že ubírají 
podstatnou část času, který by mohl být věnován užitečnějším 
věcem, nepřinesly obci žádný hmatatelný prospěch, spíše naopak. 
Ale i pokud tomu tak nebude, tak věřím, že se bude i nadále dařit 
plánovat a plnit úkoly, které ještě před námi stojí.  Přeji Vám krásné 
a pokojné Vánoce a v roce 2017 hlavně pevné zdraví a mnoho těch 
dobrých kamínků do mozaiky života. 

RNDr. Marcela Pospíšilíková, místostarostka obce

Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 18/2016 konané 
dne 05. 09. 2016 1 
Kontrola zápisu z jednání Rady obce č. 17/2016 
 příspěvek SK Moravan na fotbalový turnaj mladší přípravky O 

pohár starosty obce Kostelec u Holešova v celkové částce 

                                                           
1 * Výpisy ze zápisů obce pro čtvrtletník Kostka 

7 332 Kč – příspěvek předán na základě předložených paragonů 
v hotovosti zástupci SK Moravan 

 bezúplatné využití obecního pozemku dle žádosti KOSTELÁŇ z. 
s. pro přípravu a konání traktoriády ve dnech 23. 09. až 
03. 10 2016- stanovisko RO sděleno z. s. Kosteláň dopisem č. j. 
354/2016 ze dne 23. 08. 2016 

 přistavení kontejneru na obecní pozemek dle předložené 
žádosti, v souladu s obecně platnou vyhláškou obce je po dobu 

Příspěvek místostarostky obce 

Zprávy z obce* 

 

Po tomto útoku se zastupitelského mandátu vzdal Ing. Ladislav Pospíšilík.

KOSTKA č.3/2016, pranýřování starostou Hlobilem.

KOSTKA č.4/2016, pranýřování místostarostkou Pospíšilíkovou.

http://kostelecuholesova.eu/?p=5867
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2017/08/15-RO-17-zapis-rada-c.-15_2017-31.-7.-2017.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2017/10/15-RO-17-zapis-rada-c.-15_2017-31.-7.-2017-original.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2017/07/Kostka-1603.pdf
http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2017/07/Kostka-1604.pdf
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Plánuje obec Kostelec u Holešova? autor: Ing. Martin Dulava, Ph.D., 31. srpna 2018

Vážení občané, v závěru nynějšího volebního období vyvstává otázka, jak hodnotit koalici zastupitelů kandidujících za 
Občanskou demokratickou stranu a vítězného volebního uskupení SNK 2014 Kostelec u Holešova a Karlovice. Jednou z 
možností je porovnat PLÁN ROZVOJE obce Kostelec u Holešova 2015 až 2018 se skutečností, tedy s realizovanými body 
zmíněného plánu, který byl schválen 25. listopadu 2014 na zasedání druhého Zastupitelstva obce. 

Plán rozvoje obce ještě nedávno nebyl navěšen na stránkách 
obce a občané neměli možnost se s ním seznámit. Místo něj 
zde totiž visel dokument jiný - zastupitelstvem  nikdy ne-
schválený. Tento dokument (Program rozvoje obce Kostelec 
u Holešova pro období 2016 až 2022) označovaný zkráceně 
PRO byl vypracován externí firmou, a přesto, že nebyl nikdy 
schválen, byl na stránkách obce umístěn v rubrice Hlavní 
dokumenty obce, což mu přidávalo na důležitosti. Původní 
dokument, pokud jej někdo měl k dispozici, byl tímto upo-
zaděn a leckdo mohl nabýt dojmu, že již neplatí. 
V květnu tohoto roku si vyžádal kontrolní výbor obce re-
levantní dokumenty, ze kterých zjistil, že Program rozvoje 
obce Kostelec u Holešova pro období 2016-2022 je neplatný 
a ve svém usnesení ze dne 7.6.2018 vyzval kontrolovaný or-
gán - Radu obce k jeho stažení. Chce-li tedy občan hodnotit 
kvalitu práce vedení obce a tím i vítězné koalice, nechť tak 
učiní pomocí PLÁNu ROZVOJE obce Kostelec u Holešova 
2015-2018. 
Když jsem počátkem roku narazil na nikdy neschválený (což 
jsem tehdy nevěděl, že není schválený) Program rozvoje 
obce Kostelec u Holešova pro období 2016-2022 začetl jsem 
se v něm, přičemž jsem v dokumentu odhalil celou řadu ne-
přesností, mylných informací a troufám si také říci  řadu ne-
smyslů. Dovolte, mi nyní seznámit Vás se závěry, které jsem 
v souvislosti s uvedeným dokumentem učinil.
1. Především se nejedná o plán v pravém slova smyslu. Do-
kument sám sebe uvádí ve svém úvodu „… jako základní 
plánovací dokument obce, zakotvený v zákoně č.128/2000 Sb., 
o obcích“. Dále se v jeho úvodu píše „Jde o hlavní nástroj ří-
zení rozvoje obce, který se zpracovává na období 2016-2022“. 
Nelze se v něm totiž dočíst o jediné konkrétní plánované ak-
tivitě, neboť v době svého vyvěšení plán neobsahoval tzv. 
Zásobník projektů, na který se odvolává, a který „…vzniká 
na základě navrhnutých aktivit. Jedná se o soubor konkrétních 
projektů, určených a seřazených podle priorit obce. Popisuje 
projekty samotné, jejich realizátory, zdroje financování oblas-
ti možných dosažitelných dotací a jejich výši, předpokládaný 
rozpočet projektu a v neposlední řadě údaj o časové realizaci 
projektů“. Na skutečnost, že Zásobník projektů  na stránkách 
obce chybí, upozornil předseda Kontrolního výboru a zastu-
pitel Radoslav Pospíšilík v průběhu zasedání Zastupitelstva 
obce č. 27 dne 3.4.2018. Položil otázku, zda zásobník projek-
tů existuje, na kterou však místostarostka RNDr. Pospíšilíko-
vá ani starosta ing. Hlobil neodpověděli. Poté, co si tento do-
kument Kontrolní výbor vyžádal, jej starosta obce ing. Hlobil  
Kontrolnímu výboru mezi požadovanými dokumenty nepo-
skytnul. Dokument tohoto názvu předložil starosta teprve 
poté, co byl seznámen s návrhem Kontrolního výboru, aby 
Zásobník projektů doplnil, a aby předseda Finančního výbo-
ru ing. Masný inicioval jednání o snížení ceny díla, neboť ve 
smlouvě se dodavatel zavázal vypracovat Zásobník projektů 
a ročně jej aktualizovat!
2. Dokument obsahuje řadu statistických informací z růz-
ných období. 1971-2014: Vývoj počtu obyvatel; 2014: Věko-
vá struktura obyvatel; 1991-2014: Počet sňatků a rozvodů 

v obci; 2011: Vzdělanostní struktura; 2009-2013: Srovnání 
příjmů a výdajů obce; 2014: Struktura podnikatelských sub-
jektů podle velikosti; 2011: Struktura zaměstnanosti v obci 
podle odvětví. Dokumentu nepřispívá na věrohodnosti ani 
fakt, že na jeho titulní straně figuruje fotografie domu č.192 
(který společně s mojí ženou vlastníme), před kterým v době 
jeho vypracování stál již rozestavěný dům. Je zcela evident-
ní, že v době vydání dokumentu byla použita neaktuální 
statistická data (psal se rok 2016) a neaktuální fotografie po-
mníku padlých s chybějícím domem v pozadí.
3. Nevím, jak důležitým údajem pro PRO je nadmořská výš-
ka, je zde uvedena na dvou místech. Na straně 3. se uvádí  
245 až 285m n.m., na str.19 pak 246 až 338 m n.m. Rozdílný 
údaj o nadmořské výšce obce v jednom dokumentu dává 
tušit, že se jedná o kompilát minimálně dvou dokumentů.
4. V analýze SWOT hodnoceného dokumentu čtu, že mezi 
silné stránky obce patří „… blízkost železničního uzlu a tím i 
snadná dostupnost krajského města veřejnou dopravou“. Zde 
si troufám podotknout, že vlakem do krajského města (v na-
šem případě do Zlína) bude cestovat pouze železniční fan-
da, neboť je bezesporu pohodlnější cestovat do Zlína auto-
busem, spojem buď přímým či s jedním přestupem. Naproti 
tomu cesta autobusem do Hulína, který je železničním uz-
lem, přestup na vlak do Otrokovic a v Otrokovicích přestup 
na lokálku do Zlína představuje znatelnou časovou ztrátu. 
5. Cena dokumentu PRO činila 36.300 Kč. Protože se jedná 
o dokument o 39 stranách, zaplatila obec 930 Kč za jednu 
stranu textu. Rada obce č. 16/2015 dne 10.8.2015 v bodě 13 

schválila „…zadat  zpracování Programu rozvoje obce (PRO) 
odborné firmě regiozona s.r.o. Luhačovice“ s dovětkem „Pro-
gram je důležitý pro získávání dotací na projekty“. Vypracova-
ný dokument PRO Rada obce nedala schválit Zastupitelstvu 
obce a tím naší obec poškodila o částku 36.300 Kč. 
Na posledním zasedání Zastupitelstva obce č. 28 dne 
26.6.2018 předložila Rada obce Plán rozvoje sportu obce 
Kostelec u Holešova na období 2018-2022. V tomto plánu je 
na několika místech zdůrazněn úmysl vystavět šatny pro fot-
balisty v ceně 7.000.000 Kč a převzít náklady na jejich provoz 
(cituji ze str. 6) „Obec plánuje v následujících letech realizovat 
projekt rozsáhlejšího charakteru spočívající ve vybudování no-
vého zázemí sportovního areálu obce, neboť stávající zázemí 
je v nevyhovujícím stavu za svojí životností.“ Na straně 9 se pak 
uvádí „Nevyhovující zázemí sportovního areálu, které je na po-
kraji své životnosti a neposkytuje dostatečné, odpovídající a 
bezpečné zázemí pro sportovce, popř. žáky školy, kteří sportov-
ní areál využívají v rámci hodin tělesné výchovy“. Na straně 14 
je uvedeno „Vybudování nového zázemí sportovního areálu s 
rozpočtem cca Kč 7 mil. představuje pro obec prioritní projek-
tový záměr v oblasti rozvoje sportu.“ Zapadnout by už vůbec 
neměla věta uvedená na straně 15, vyjadřující, kdo ponese 
náklady spojené s provozem a údržbou šaten „Hradí (obec) 

http://kostelecuholesova.eu/wp-content/uploads/2016/07/16-RO-15-zapis-rada-c.-16_2015-10.-8.-2015-original.pdf
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kompletní údržbu a provoz sportovních zařízení, která využívá 
pro svoji činnost tělovýchovné jednoty a spolky.“; citováno i s 
chybou v původním textu (pozn. autora).
V žádném z předchozích plánů (2015-2018 či 2016-2022) 
není o investiční akci - šatny pro fotbalisty za 7 mil. Kč ani 
zmínka. V samotném Plánu rozvoje sportu je zmíněna 
řada plánovaných aktivit, které ale nejsou naplánovány 
časově ani finančně. Finančně jsou naplánovány pouze 
šatny. Vlastně v žádném ze tří dokumentů, které Rada 
obce v průběhu nynějšího volebního období vypracovala 
či nechala vypracovat, není uveden žádný finanční odhad, 
pouze u šaten.

Závěr
Vedení obce Kostelec u Holešova vytváří dojem, že čin-
nosti, které vykonává, plánuje. Ve skutečnosti opak je 
pravdou. Jedná se o improvizaci, která opomíjí řadu po-
třeb občanů naší obce - obou jejich místních částí. Zde 
alespoň čtyři příklady: Nehovoří se o osvětlení v Karlovi-
cích, o chodnících zde jakbysmet. Obec s tisíci obyvateli 
nemá sběrný dvůr a občané musí odpad vyvážet do nepří-
liš blízkého Holešova a platit např. 0,50 Kč/kg ořezaných 
větví. Limitujícím faktorem rozvoje obce je také školka 
pro děti. V současnosti máme 3 třídy v družině ale pouze 
jednu třídu ve školce. To je málo, nemyslíte?

mi slibovali zasypat už před dvěma týdny, kdy jsem se na to 
ptal na zastupitelstvu. Od té doby se ke strouze přidala ako-
rát díra na protlak a já tak musím využívat příjezdu k Andr-
líkově garáži, abych se stočil. Je pěkné, že se v obci buduje, 
ale dnešní cesta z autobusu mě nehorázné vytočila. Fotky 
jsou z dneška odpoledne po návratu z práce.

mi slibují zahrnout díru před garáží. Tu tam udělali aby 
nemuseli, dle jejich slov moc řezat a pak rozřežou 5 vjez-
dů. Něco řeknou a udělají něco jiného. Skákat přes tu 
hromadu mě problém nedělá, ale jak vidíš z fotek, tak 
tam není ani zákazová páska. Navíc tama nechodím jen 
já, ale i spoluobčané vyššího věku.
Petr Žůrek, 18.7.2018 8:37
Pane Lajdo, narozdíl od opravy záchodu doma, stavba 
veřejného osvětlení je veřejnou stavbou, která se bez-
prostředně dotýká veřejnosti. Tudíž musí být zajištěna 
jejich bezpečnost, aniž by si občané pročítali projek-
tovou dokumentaci nebo podmínky stavby. Proto stát 
vyžaduje kontrolní mechanismy na stavbě - stavební 
dozor, BOZP, investor - což v tomto konkrétním případě 
selhává a nefunguje.
Luděk Mlčák, 20.7.2018 16:21
Co k tomu dodat, náš nákladový vchod. Stačilo aspoň za-
bučet, že se tam bude kopat.

Realizace veřejného osvětlení II autor: František Měrka, 17. července 2018
celý text příspěvku s dalšími fotografiemi naleznete na FB profilu autora  https://www.facebook.com/frantisek.merka.9/posts/2006887805996912

Já vím, že cesty boží jsou nevyzpytatelné, ale kudy se mám dostat domů? Jeden by si myslel, že když už kopou chodník, tak tu 
hlinu dají aspoň na trávu a přes díru umístí nějakou lávku na chození. Ale to jsem měl o realizaci stavby moc vysoké mínění. 

Když jsem si to tedy po focení mašíroval opět kolem kostela, 

při pohledu na strouhu která se táhne po druhé straně uli-
ce mě napadla jedna věc: Proč se u našeho baráku (rozuměj 
před garáží a branou do dvora) kopaly díry na průtlak, pro-
tože by bylo moc řezání, ale všechny vjezdy (cesta od Růžku 
k faře i spojnice od Růžku na cestu od školy - ta dokonce 2x), 
jsou prořezané? Vždyť mi říkali že řezání by bylo moc, proto 
se dělají průtlaky. Já su už asi úplně blbé. Díru před garáží 

Komentáře pod příspěvkem na FB profilu autora
Petr Lajda, 17.7.2018 20:56
seš moc doma a málo v práci... jinak by jsi to nevnímal.... po-
každé když se něco dělá tak je nějaké omezení... Když budeš 
opravovat záchod tak budeš muset čůrat někde na dvorečku....

Jakub Tomeček, 17.7.2018 21:18
Dozajista máš pravdu, ale pokud se něco dělá a buduje 
mělo by to být udělané s rozvahou, rozmyslem a ne bez 
ladu bez skladu jen proto, že jsou za dveřmi volby a musí 
být vidět nějaká aktivita po 4 letech.
Petr Lajda, 17.7.2018 21:32
Jo tak to ten humbuk kvůli volbám.... Jsem to napsal jen 
tak, že mi bylo divné že nepřeskočí 30cm rýhu... Po tom 
co máte u vás v obci mi nic není.....
Petr Žůrek, 18.7.2018 7:38
Pane Lajdo, když se podíváte do projektové dokumenta-
ce ke stavbě, najdete tam na několika místech podmín-
ku, že přes výkop má být přechod se zábradlím. Loni v 
listopadu jsem to popisoval v příspěvku na stránkách 
www.kostelecuholesova.eu. Pokud to nedodrží zhotovi-
tel, měl by zakročit stavební dozor. Pokud stavební dozor 
nekoná, měl by zasáhnout investor, konkrétně p. Hlobil.
František Měrka, 18.7.2018 7:46
Neřešme tu politiku prosím. Mě naštvalo to, že 2 týdny 

https://www.facebook.com/frantisek.merka.9
https://www.facebook.com/frantisek.merka.9/posts/2006887805996912
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28.2.2017 ZZO č. 18, bod diskuze.

Rada obce lhala a vysmívala se 373 petitentům        autor: Ing.  Petr Žůrek, 15.8.2018
celý text příspěvku se zdrojovými dokumenty a odkazy naleznete na stránkách www.kostelecuholesova.eu  http://kostelecuholesova.eu/?p=5578

Je to asi největší podraz Rady obce ve volebním období 2014-2018. Neznalost problematiky, neschopnost se zori-
entovat, umanutost, papalášská arogance moci a odmítání vést konstruktivní dialog vedly nakonec u mnoha sluš-
ných a zapálených spoluobčanů v obci k tomu, že aktivity pro zájmový a spolkový život v obci vzdali. 
Úvodem bych se chtěl všem 373 petitentům omluvit za lež obsaženou ve Stanovisku Rady obce na předanou Petici „za 
zachování provozu školní jídelny současným zřizovatelem“. V době projednávání jsem nebyl zastupitelem. Ale dnes jako 
zastupitel cítím spoluzodpovědnost za nespravedlnost, kterou někteří kolegové zastupitelé vůči Vám napáchali. Stydím se 
za jejich jednání a za účelovou lež. V době podání petice a odpovědi RO, byla školní jídelna provozována ZŠ, jejímž zří-
zovatelem je obec. Od 1.9.2015 jídelnu neprovozuje ZŠ a obec není zřizovatelem žádného subjektu provozující jídelnu. 

21.5.2015 byla petice předána do rukou starosty Hlobila. 
16.6.2015 vydává RO stanovisko „ ... školní jídelna i nadále 
zůstane v majetku Obce Kostelec u Holešova pod součas-
ným zřizovatelem“.

23.6.2015 ZZO č.7. V bodě 7 b) je schválen (pro 8, proti 6) 
dodatek ke zřizovací listině ZŠ: od 1.9.2015 organizace ne-
vykonává činnost školní jídelny. 

8.12.2016 ZZO č. 17, bod diskuze. Zdeněk Ballnér vysvětlu-
je, kdy obec jako zřizovatel ZŠ přestala provozovat jídelnu. 
Předkládám vyžádaný dokument školského úřadu Zlínské-
ho kraje. Radek Pospíšilík žádá o písemnou odpověď.

Musela padnout černá hospoda? autor: Ing.  Petr Žůrek, 18.8.2018
celý text příspěvku se zdrojovými dokumenty a odkazy naleznete na stránkách www.kostelecuholesova.eu  http://kostelecuholesova.eu/?p=479

Předesílám, že nemám nic proti fotbalu v obci. Okolo zbourání černé hospody na fotbalovém hřišti v Kostelci u 
Holešova i po letech koluje spousta spekulací, polopravd a zaručených „informací“, které bohužel překrývají fakta. 
Černou hospodu „BARY BAR“ provozoval TJ Moravan (dnes 
SK Moravan z.s.) na pozemku 92/20 vlastněném obcí.
Pozemek 92/20 obec nikdy nepronajala TJ Moravan.
Stavební úřad byl nakloněn dodatečné pasportizaci černé 
stavby za podmínky, že bude doložena nájemní smlouva.
Rada obce uložila starostovi Hlobilovi vypracování dodat-
ku nájemní smlouvy s TJ Moravan zahrnující parcelu 92/20.
Starosta Hlobil nikdy nepředložil RO dodatek nájemní 
smlouvy ke schválení. Členem RO je také jednatel TJ Mo-
ravan Ing. Tomáš Marek, který měl trvat na splnění úkolu.
Stavební úřad musel rozhodnout o odstranění stavby, pro-
tože ani přes výzvy TJ Moravan nedoložil nájemní smlouvu 
na pozemek 92/20, na němž černá stavba stála.

Nepsaná dohoda o provozování bufetu 1 hodinu před 
a 2 hodiny po fotbale fungovala mnoho let a nikdo s tím ne-
měl problém. Od roku 2014 si dohodu 2 hodiny po fotbale 
vyložili jako do 2 hodin do rána. Opilecké výlevy byly téměř 
každý den do 2-3 hodin v noci, lidem z okolních domů došla 
trpělivost. Vedení TJ Moravan, nahlédnutím do zápisu Valné 
hromady na www.justice.cz, věc neřešilo. Obec sice uložila 
starostovi Hlobilovi vypracování dodatku k nájemní smlou-
vě (zápisy RO), ale žádný z radních netrval na splnění úkolu. 
V dokumentu zaslaném na úřady a zveřejněném na ZZO č. 9 
8.12.2015 několikrát píši, že nemám nic proti fotbalu, ale 
rušení nočního klidu do 2-3 hodin v noci je nepřijatelné.
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