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

ZÁPIS
schůze Rady č. 17/2019 obce Kostelec u Holešova
konaná dne 2. 9. 2019 v kanceláři starostky od 17:00 hod.
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

Doba jednání: 17:00 - 19:30
Přítomno:

5

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající: RNDr. Marcela Pospíšilíková
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
Program schůze RO č. 17/2019:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ze schůze RO č. 16/2019
3. Informace o činnosti OÚ
4. Schválení přijetí dotace a rozpočtového opatření č. 4/2019
5. Návrh smlouvy na zhotovení PD "Obec Kostelec u Holešova - rekonstrukce chodníku a VO m.č. Karlovice"
6. Rekonstrukce kotelny ZŠ a vzduchotechniky ve ŠK - možnosti a podmínky získání dotace
7. Diskuze
8. Termín schůze RO č. 18/2019
Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje program schůze RO č. 17/2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/17R/2019 bylo schváleno.

2. Kontrola plnění usnesení ze schůze RO č. 16/2019
2/16R/2019 RO 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 - rozhodnutí RO písemně, datovou schránkou, sděleno
pořizovateli
3/16R/2019 RO schvaluje vyřazení hmotného majetku obce, dle Hromadného protokolu č. 1/2019 informována hospodářka obce
4/16R/2019 RO schvaluje vyřazení nepotřebného majetku (vybavení MŠ) z evidence obce, dle seznamu
(likvidačního protokolu, list č. 1 a 2) - informace zaslána datovou schránkou ředitelce MŠ
5/16R/2019 RO schvaluje cestovní zprávy ze služebních cest starostky obce za období od 25.6.2019 do
19.8.2019 - služební cestay proplaceny
6/16R/2019 RO schvaluje pokácení suchých bříz na obecní parcele č. 61/5 u dětského hřiště v Karlovicích a
ošetření jasanu u hřiště u rybníka v Karlovích. Práce budou objednány u firmy Ošetřování stromů, Rizkové
kácení Miroslav Tobolík, cena prací dle cenové nabídky ze dne 14.8.2019 - práce provedeny, zaslána oznámení
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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na odbor životního prostředí MÚ Holešov
7/16R/2019 RO schvaluje objednat zpracování PD "Obec Kostelec u Holešova - rekonstrukce chodníku a VO
m.č. Karlovice" a zajištění inženýringu u firmy UPOSS, spol. s r.o. Luhačovice dle předložené nabídky ze dne
16.8.2019 - dohodnuto zaslání SOD zhotovitelem prací
8/16R/2019 RO navrhuje zastupitelstvu obce Kostelec u Holešova jako zpracovatele Změny č. 1 Územního
plánu Kostelec u Holešova schválit Ing. arch. Vladimíra Dujku. Důvodem je předložení nejnižší nabídkové ceny
a skutečnost, že se jedná o zpracovatele aktuálně platného Územního plánu Kostelec u Holešova - zařazeno na
program zasedání ZO č. 6/2019
Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení ze schůze RO č. 16/2019.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Informace o činnosti OÚ
- 20.8. proběhlo jednání na odboru územního plánování a stavebního řádu MÚ Holešov o dalším postupu
zpracování Změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova. Bylo doporučeno nejít cestou zrychleného řízení
dle stavebního zákona, což bude vyžadovat revokaci usnesení ZO č. 4/4Z/2019. Bylo dohodnuto, že zasedání
zastupitelstva obce č. 6/2019 se zúčastní zástupce pořizovatele změny a zpracovatel aktuálně platného
územního plánu, kteří podají zastupitelům a přítomné veřejnosti podrobnější informace k postupu zpracování
změny ÚP.
- veškeré práce na kácení a ošetření stromů v místní části Karlovice jsou provedené, kácení stromů bylo řádně
v termínu ohlášeno na odbor ŽP MÚ Holešov
- je hotová celková revize elektro Domu seniorů, která se má provádět v intervalu 5 let. Doporučení revizního
technika:
vyměnit proudové chrániče 2P za 4P v každém bytě (náklad cca 50 tis. Kč)-nutné z hlediska prevence proti
požáru při používání starých nebo porušených prodlužek v bytech - odborná firma
na chodbách zprovoznit nouzové osvětlení (nutná výměna svítidel)- odborná firma
opravit, případně vyměnit zásuvky (230 V) v koupelnách, příp. kuch. linkách některých bytů (cca 20 ks) provede RT za nákladovou cenu zásuvek - domluvena realizace
- provedena výměna antény na DS pro příjem DVTB televizního signálu firmou Satturn a oprava střechy v místě
vstupu antény (předtím do střechy okolo antény zatékalo)
- poptána firma Tespora - nabídková cena na zpracování podkladů nutných pro podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci kotelny ZŠ a novou vzduchotechniku v kuchyni ZŠ
- práce na rekonstrukci zázemí ŠK provedeny - přejímka díla z důvodu dovolené starostky obce proběhne
3.9.2019
Žádosti o informace dle z. 106/1999
- 19.8. žádost Spolku pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ o poskytnutí informace, zda
subjekty Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. podaly a naši obec nabídku na veřejnou zakázku -vyřízeno
- 22.8. žádost zastupitele P. Žůrka o kompletní dokumenty stavebního povolení č.j. HOL-24662/2018/ISÚ/rs ze
dne 6.11.2018 a kompletní žádosti o povolení včetně všech příloh pro stavební činnost "Oprava chodníků v obci
Kostelec u Holešova" - ve vyřizování
- 26.8.2019 žádost subjektu Big Original s.r.o. o kompletní podepsaný zápis z jednání RO č. 16/2019, včetně
všech příloh a prezenční listiny -ve vyřizování
Stížnosti:
- 19.8. stížnost zastupitele P. Žůrka proti postupu vyřízení poskytnutí informací ze dne 2.8.2019 (kompletní
informace ke komunikaci se spol. ALNIO Group s.r.o.) - postoupeno KÚ
- 21.8. stížnost zastupitele P. Žůrka proti postupu vyřízení poskytnutí informací ze dne 20.6.2019 (opakovaná
stížnost na postup při novém projednání žádosti o informace - složka místostarosty) - postoupeno KÚ
Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o činnosti OÚ.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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4. Schválení přijetí dotace a rozpočtového opatření č. 4/2019
Obec Kostelec u Holešova obdržela dotaci z Fondu Zlínského kraje v roce 2019 z programu "Podpora
ekologických aktivit v kraji" ve výši 58 400 Kč. Dotace byla poukázána do rozpočtu obce na základě smlouvy
uzavřené mezi ZK a ZŠ Kostelec u Holešova na realizaci projektu "Přírodopis v přírodě a pro přírodu"
Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje přijetí dotace z Fondu Zlínského kraje v roce 2019 z programu
"Podpora ekologických aktivit v kraji" ve výši 58 400 Kč. Dotace bude převedena příspěvkové organizaci
ZŠ Kostelec u Holešova.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/17R/2019 bylo schváleno.
Přílohy:
Přijetí dotace do rozpočtu obce je třeba schválit rozpočtovým opatřením. Přenesená pravomoc RO ke schválení
přijetí dotace je dána usnesením ZO č. 14/3Z/2019.
Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/17R/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

5. Návrh smlouvy na zhotovení PD "Obec Kostelec u Holešova - rekonstrukce
chodníku a VO m.č. Karlovice"
Obec Kostelec u Holešova obdržela od firmy UPOSS spol. s r.o. návrh SOD na vypracování PD a zajištění
inženýringu akce "Obec Kostelec u Holešova - rekonstrukce chodníku a VO m.č. Karlovice". Cena prací
odpovídá nabídkové ceně, termín prací je stanoven tak, aby PD, včetně dokladů z inženýringu mohla být
použita pro žádost o dotaci.
Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje uzavření SOD na vypracování projektové dokumentace a
zajištění inženýringu akce "Obec Kostelec u Holešova - rekonstrukce chodníku a VO m.č. Karlovice".
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/17R/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

6. Rekonstrukce kotelny ZŠ a vzduchotechniky ve ŠK - možnosti a podmínky získání
dotace
V souvislosti s řešením problémů se zastaralou vzduchotechnikou ve ŠK, které požaduje hygienická služba
navštívila starostka obce ředitelku Energetické agentury Zlínského kraje Ing. Knotkovou s cílem získání
informací o možnostech dotace na rekonstrukci vzduchotechniky. Vyhlášená výzva umožňuje získání dotace
70% z uznatelných nákladů, nicméně za splnění daných podmínek. To je možné při současném řešení
rekonstrukce zastaralé kotelny ZŠ (dotace 40%). Ing. Knotkovou bylo doporučeno zažádat o dotaci v letošním
roce (realizace je možná až do roku 2023) a to ze dvou důvodů:
1. jedná se o poslední možnost získání dotace na tento účel, dále již je půjčka
2. v roce 2020 vyjde nová vyhláška, která zpřísní požadavky na tepelnou prostupnost budov při podání žádosti
Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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a budova ZŠ by se do těchto limitů již nevešla a o dotaci bychom z těchto důvodů nemohli žádat.
Starostka obce poptala firmu Tespora na zakázku zpracování aktualizovaných energetických podkladů,
nutných pro doložení žádosti o dotaci. Vlastní žádost by pro obec zpracovala Energetická agentura ZK zdarma.
Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje zadání vypracování podkladů a následně podání žádosti o dotaci
na rekonstrukci kotelny ZŠ Kostelc u Holešova a vzduchotechniky ve školní kuchyni a poptání zpracovatele
PD.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/17R/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

7. Diskuze
8. Termín schůze RO č. 18/2019.
termín schůze RO č. 18/2019 na 16.9.2019.
Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje termín schůze RO č. 18/2019 na 16.9.2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/17R/2019 bylo schváleno.

Starostka:

RNDr. Marcela Pospíšilíková ............................................................

Místostarosta: Ing. Petr Hlobil st.

............................................................

Datum vyhotovení:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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