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Obec Kostelec u Holešova
Kostelec u Holešova č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova
tel.č.: 573 385 129, 573 385 069 | e-mail: obeckuh@volny.cz

Z Á P I S
zasedání Zastupitelstva č. 5 obce Kostelec u Holešova

konané dne 9. 7. 2019 v zasedací místnosti od 17:00 hod.

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

Doba jednání: 17:00 - 18:55
Přítomno: 13
Omluveni: Bc. Zdeněk Klesnil, Jakub Zmeškal
Neomluveni:
Předsedající: RNDr. Marcela Pospíšilíková
Zapisovatel*: RNDr. Marcela Pospíšilíková
Ověřovatelé zápisu: Petr Hlobil ml., Vojtěch Sklenář

*Předsedající v souladu s jednacím řádem Obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení

Veřejné zasedání zastupitelstva zahájila starostka obce v 17:00 hod.

Bylo zvoleno pracovní předsednictvo:  Marcela Pospíšilíková, Petr Hlobil st., Jindřich Surala 
Hlasování:  13 - 0 - 0
Byla zvolena návrhová komise: Martin Hradil, Oldřich Masný, Petr Žůrek
Hlasování:  13 -0 -0
Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Petr Hlobil ml., Vojtěch Sklenář 
Hlasování:  13 - 0 -0

Informace:
-  V průběhu jednání ZO je pořizován zvukový záznam, který slouží pro potřeby vyhotovení zápisu. Zápis
pořizuje Marcela Pospíšilíková - starostka.

- Soukromá osoba Ing. Petr Žůrek, Kostelec u Holešova č. p. 73 pořizuje videozáznam pro dokumentační a
veřejné účely, ÚOOÚ reg. č. 00063805."

Zápis z veřejného zasedání ZO č. 4/2019 byl ověřen a podepsán. Proti zápisu vznesl pan zastupitel Petr Žůrek
námitky, které byly 8.7.doručeny datovou schránkou starostce obce.
Projednání námitky:
1. Hlasování o zařazení námitek na program zasedání - kdo je pro zařazení:
Hlasování:  13 - 0 - 0
2. Návrh usnesení k námitkám zastupitele P. Žůrka proti zápisu z veřejného zasedání ZO č. 4/2019 - přečetl
předkladatel námitky 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje že Zápis ze zasedání ZO č. 4 konaného dne 6.6.2019 se
u bodu 5 v části posledního řádku diskuze a hlasování mění následovně:
Výsledek hlasování:
Pro: 9/ Proti 1 (Žůrek P.)/ Zdrželi se: 2 (Měrka P, Hlobil P. st.)
P. Hlobil ml. Po hlasování sdělil, že nehlasoval.
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Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Hlobil st. P.)
Usnesení č. 1/5Z/2019 bylo schváleno.

K programu veřejného zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 5/2019 uvedenému v pozvánce  byly podány návrhy
na doplnění. Návrh starostky obce M. Pospíšilíkové o přidání bodu do programu zasedání "Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene"

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zařazení bodu „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene“ do programu veřejného zasedání ZO Kostele u Holešova č. 5/2019. Bod bude do
programu zařazen pod č. 9.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/5Z/2019 bylo schváleno.

Návrh zastupitele T. Marka o přidání bodu "Žádost o schválení výjimky z ustanovení OZV č. 1/2018 o nočním
klidu" do programu zasedání 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zařazení bodu „Schválení výjimky z ustanovení OZV č.
1/2018 o nočním klidu“ do programu veřejného zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 5/2019. Bod bude do
programu zařazen pod č. 10.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 1 (Pospíšilík R.) / Zdrželi se: 1 (Žůrek P.)
Usnesení č. 3/5Z/2019 bylo schváleno.

Schválení programu veřejného zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 5/2019.

Program veřejného zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 5/2019 :

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2019
3. Informace o činnosti OÚ
4. Schválení zhotovitele zakázky "Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova"
5. Žádost obyvatel domů č.p. 251, 27, 115 a 29 v Kostelci u Holešova
6. Nabídka Města Holešov na uzavření Veřejnoprávní smlouvy na odchyt toulavých psů
7. Rozpočtové opatření č. 2/2019
8. Žádost obce Kostelec u Holešova o pořízení změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
10. Schválení výjimky z ustanovení OZV č. 1/2018 o nočním klidu
11.Diskuze
12. Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje navržený program veřejného zasedání ZO Kostelec u
Holešova č. 5/2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/5Z/2019 bylo schváleno.

2. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2019

4/4Z/2019 ZO projednalo  v souladu s §6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
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stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
•     Zprávu o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014-2018 vč. pokynů pro
zpracování návrhu změny územního plánu
dle § 55 odst. 1 ve spojení s § 47 odst. 5 stavebního zákona
•     schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova v uplynulém období 2014-2018 vč.
pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu. Změna bude pořízena zkráceným postupem v souladu s
§ 55a stavebního zákona. - usnesení ZO sděleno písemně pořizovateli Zprávy
5/4Z/2019 ZO schvaluje pronájem podílu České poště o velikosti 3/20 parcely č. st. 100 v k.ú. Kostelec u
Holešova - usnesení ZO písemně oznámeno České poště s žádostí o zaslání návrhu smlouvy o pronájmu
6/4Z/2019 ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu číslo D/2019/9 s Charitou Holešov o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova ve výši 15 000 Kč - smlouva uzavřena
7/4Z/2019  ZO  schvaluje  veřejnoprávní  smlouvu  číslo  D/2019/10  s  Linkou  bezpečí,  z.s.  o  poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova ve výši 1 000 Kč -  - smlouva uzavřena
8/4Z/2019 ZO schvaluje jako zhotovitele zakázky malého rozsahu, II. kategorie "Úprava zázemí ZŠ Kostelec u
Holešova" firmu EKON ST spol. s r.o., která nabídla nejnižší cenu - smlouva uzavřena, práce zahájeny 4.7.2019
9/4Z/2019 ZO souhlasí se stanoviskem RO nečerpat dotaci na zakázku "Zlepšení nakládání s odpady v obci
Kostelec u Holešova" a realizovat stavební část zakázky z finančních prostředků obce - usnesení ZO písemně
sděleno administrátorovi VŘ, který  vyřídil vše potřebné s poskytovatelem dotace
10/4Z/2019 ZO  schvaluje dokumentaci výběrového řízení zakázky malého rozsahu III.  kategorie "Oprava
chodníků  v  obci  Kostelec  u  Holešova"  -  24.6.  proběhlo  otevírání  obálek  s  nabídkami,  výběrová  komise
doporučila vítěznou firmu
11/4Z/2019 ZO schvaluje seznam firem, které budou přímo obeslány jako potenciální dodavatelé prací na
zakázce "Oprava chodníků v obci Kostelec u Holešova" - obeslány 3 firmy, dvě firmy (SISKO a PSM plus zaslali
nabídky)
13/4Z/2019 ZO souhlasí s podáním žádostí o dotace v roce 2019 v rozsahu navrženém radou obce - zatím
podány žádosti  o dotaci na hasičské auto (HZS), pasporty a elektronickou úřední desku (prostřednictvím
Mikroregionů Holešovsko a Žídelná), u ostatních žádosti se čeká na vyhlášení výzev a připravují se potřebné
podklady
14/4Z/2019 ZO souhlasí, aby v případě získání dotace na podporu nástrojů komunikace s veřejností byla s
Mikroregionem Žídelná uzavřena smlouva o účasti na projektu - žádost o dotaci podána, čeká se na výsledek
15/4Z/2019 ZO schvaluje SMLOUVU č.: OT-014330052992/002 o zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 246/29 k realizaci stavby s názvem "Kostelec u H., kabel, přípojka NN-Barták" - smlouva uzavřena

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení přijatých ZO na
veřejném zasedání č. 4/2019

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Informace o činnosti OÚ

RO na své schůzi č. 12
souhlasila:
- s projektovou dokumentací pro povolení novostavby RD na pozemku p.č. 618/18 k.ú. Kostelec u HolešovaRO
na své schůzi č. 13
doporučila:
- uzavřít smlouvu na sběr použitých jedlých olejů s firmou Libor Černohlávek - sběr v PET lahvích do dodané
sběrné nádoby
schválila:
- žádost ZŠ Kostelec u Holešova o vyřazení a likvidaci (odprodej) nepotřebného majetku v hodnotě cca 147 tis.
Kč
Další činnosti:
- plnění úkolů, které vyplynuly z jednání ZO č. 4/2019
12.6. - podání žádosti o dotaci na DA pro JSDHO 
- jednání s ŘSZK ohledně požadavků na realizaci sjezdů na krajskou komunikaci
- jednání s Vak Kroměříž - úprava kanálové vpusti a vyčištění kanalizace po záplavě 13.6.2019
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- zajištění odvozu nebezpečného odpadu a elektroodpadu
- uzavření nové pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa platné od 1.7.2019
- jednání s firmou NVB Line o provedení opravy příjezdové cesty k domům č.p. 251, 27, 115 a 29
- objednání revize dětských hřišť v obci u firmy VEMAX

Starostka obce se zúčastnila seminářů a školení:
Školení starostů o krizovém řízení pořádané HZS ZK

Starostka obce zastupovala obec na:
Valné hromadě akcionářů VaK Kroměříž
Valné hromadě akcionářů Mikroregionu Holešovsko

Za období mezi zasedáními č. 4 a 5 ZO bylo vyřízeno nebo je připravováno k vyřízení celkem 7 žádostí o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a jedno odvolání proti odmítnutí
žádosti o informace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o činnosti OÚ.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

4. Schválení zhotovitele zakázky "Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u
Holešova"

ZO byl předložen zápis a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky malého rozsahu III.
kategorie  "Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova", ke schválení zhotovitele ZO.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zhotovitele zakázky malého rozsahu III. kategorie
"Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova", firmu PSM plus s.r.o.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Měrka P., Žůrek P.)
Usnesení č. 5/5Z/2019 bylo schváleno.

5. Žádost obyvatel domů č.p. 251, 27, 115 a 29 v Kostelci u Holešova

Obyvatelé domů č.p. 251, 27, 115 a 29  v Kostelci u Holešova podali žádost na ZO na provedení zpevněného
asfaltového povrchu na prostranství před jejich domy.  Jedná se o část parcely č. 736/11 v majetku obce, která
je dlouhodobě pouze vysypaná kamenivem. Po záplavě 13.6.2019 zde došlo k usazení nánosu bláta, které
nebylo možné účinně odstranit.  RO doporučila provedení opravy metodou turbo celoplošně se zaválením, na
práce  byla zpracována firmou NVB LINE s.r.o.  nabídka ve výši 87 tis. Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí žádost obyvatel domů  č.p. 251, 27, 115 a 29 v
Kostelci u Holešova o vybudování zpevněného asfaltového povrchu na prostranství před jejich domy.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

6. Nabídka Města Holešov na uzavření Veřejnoprávní smlouvy na odchyt toulavých
psů

Město Holešov přichází s nabídkou na uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Kostelec u Holešova na odchyt
toulavých a opuštěných psů Městskou policií Holešov. Podmínkou je, že obec má OZV omezující volný pohyb
psů po obci  a  buď uzavřenou smlouvu se  zařízením pro umístění  nalezených psů (útulkem pro zvířata)
vzdáleném max. 25 km, nebo zřízený obecní kotec.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Holešov na
odchyt toulavých a opuštěných psů Městskou policií Holešov, pořízení obecního kotce pro dočasné
umístění odchycených psů a uzavření smlouvy s útulkem pro psy v Kroměříži.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/5Z/2019 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 2/2019

ZO je předloženo rozpočtové opatření č. 2/2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/5Z/2019 bylo schváleno.

8. Žádost obce Kostelec u Holešova o pořízení změny č. 1 Územního plánu Kostelec
u Holešova

Podmínkou pro pořízení změny územního plánu obce Kostelec u Holešova je schválení žádosti ZO podané na
pořizovatele změny ÚP.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje žádost obce o pořízení změny Územního plánu Kostelec
u Holešova dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění tzn., že pořizovatelem změny bude Městský úřad Holešov.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Žůrek P.)
Usnesení č. 8/5Z/2019 bylo schváleno.

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Na obec Kostelec u Holešova byla doručena žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a o stanovisko ke stavbě "Kostelec u Holešov., kab. NN"

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
uzavření Smlouvy č. 1030052032/002 o smlouvě budoucí mezi Obcí Kostelec u Holešova (budoucí povinná)
a E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněná) o zřízení věcného břemene na parcelách č. 161/3 a 736/6
v k.ú. Kostelec u Holešova v majetku Obce Kostelec u Holešova pro stavbu s názvem „Kostelec u Hol.,
Charvát, Kab NN“

Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/5Z/2019 bylo schváleno.

10. Schválení výjimky z ustanovení OZV č. 1/2018 o nočním klidu

Předkladatel  Ing. Tomáš Marek stáhl tento bod z programu jednání ZO.

18:35 se z veřejného zasedání ZO omluvil zastupitel A. Pospíšilík.
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11. Diskuze

12. Závěr

Veřejné zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 5/2019 bylo ukončeno 9.9.2019 v 18:55 hod.

Ověřovatelé: Petr Hlobil ml.   ............................................................

Vojtěch Sklenář   ............................................................

Starostka: RNDr. Marcela Pospíšilíková   ............................................................

Místostarosta: Ing. Petr Hlobil st.   ............................................................

 
Datum vyhotovení:


