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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. 7 obce Kostelec u Holešova

konané dne 7. 11. 2019 v zasedací místnosti od 17:00 hod.

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

Přítomno: 11
Omluveni: Jindřich Surala, Zdeněk Klesnil, Aleš Pospíšilík, Martin Hradil
Neomluveni:
Předsedající: RNDr. Marcela Pospíšilíková
Zapisovatel*: RNDr. Marcela Pospíšilíková
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Marek, Jakub Zmeškal

*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., Tomáš Marek
Hlasování:   11 - 0 - 0  
Byla zvolena návrhová komise: Petr Hlobil ml., Oldřich Masný, Petr Měrka
Hlasování:    11- 0 - 0 
Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Tomáš Marek, Jakub Zmeškal
Hlasování:     11 - 0 - 0

Informace:
- V průběhu zasedání ZO je pořizován zvukový záznam, který slouží pro potřeby vyhotovení zápisu. Zápis
pořídila Marcela Pospíšilíková.
- Soukromá osoba Ing. Petr Žůrek, Kostelec u Holešova č.p. 73, pořizuje videozáznam pro dokumentační a
veřejné účely, ÚOOÚ reg. č. 00063805

v 17:04 hod se dostavil zastupitel Martin Hradil

Zápis ze zasedání ZO č. 6/2019 byl ověřen a podepsán. Proti zápisu nebyly vzneseny připomínky.

Program zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 7/2019:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2019
3. Informace starostky obce o činnosti OÚ
4. Schválení zhotovitele zakázky "Oprava budovy seniorského domu (č. p. 285) obec Kostelec u Holešova"
5. Rozpočtové opatření č. 6/2019
6. Žádost o poskytnutí dotace pro Hospic na Svatém Kopečku
7. Diskuze
8. Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje program zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 7/2019.
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Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/7Z/2019 bylo schváleno.

2. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2019

3/6Z/2019 ZO Kostelec u Holešova schvaluje dle § 55 odst. 1 ve spojení  s  § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební
zákon):

Zprávu o uplatňování Územního plánu Kostelec u Holešova   v uplynulém období 2014-2018 vč. pokynů pro
zpracování návrhu změny územního plánu

Změna Územního plánu Kostelec u Holešova zpracovaná na základě Zprávy o uplatňování  územního plánu
v  uplynulém  období  2014-2018  nebude  pořizována  samostatným  postupem  dle  §  55a  ale  dle  §  50  a
následujících stavebního zákona -  zpráva o přijatém usnesení ZO byla zaslána pořizovateli Změny ÚP

4/6Z/2019 ZO Kostelec u Holešova schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 - byla informována hospodářka
obce,  dle rozpočtového opatření  byl upraven rozpočet obce na rok 2019

5/6Z/2019  ZO Kostelec  u  Holešova schvaluje  obecně závaznou vyhlášku č.  1/2019 o  stanovení  systému
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání   a  odstraňování  komunálních  odpadů a  nakládání  se
stavebním odpadem na území obce Kostelec u Holešova a místní části Karlovice - vyhláška byla zveřejněna na
úřední desce obce 17.10.2019

6/6Z/2019 ZO Kostelec u Holešova schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 437/11 k.ú. Kostelec u
Holešova, o rozloze 24 m2 - záměr zveřejněn na úřední desce obce 16.10.2019

7/6Z/2019 ZO Kostelec u Holešova schvaluje zhotovitele zakázky "Změna č. 1 Územního plánu Kostelec u
Holešova" Ing. arch. Vladimíra Dujku - se zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo

8/6Z/2019  ZO  Kostelec  u  Holešova  schvaluje  zadávací  dokumentaci  výběrového  řízení  na  zhotovitele
zakázky "Oprava budovy seniorského domu (č. p. 285) obec Kostelec u Holešova"- výběrové řízení proběhlo, 
na programu zasedání ZO č. 7/2019 je schválení zhotovitele zakázky

9/6Z/2019 ZO Kostelec u Holešova schvaluje seznam firem dle návrhu přímo obeslaných zhotovitelů zakázky
"Oprava budovy seniorského domu (č. p. 285) obec Kostelec u Holešova" - bylo obesláno 5 firem, nabídky přišly
od 3 firem

10/6Z/2019 ZO Kostelec u Holešova schvaluje složení výběrové komise pro výběr zhotovitele zakázky "Oprava
budovy seniorského domu (č. p. 285) obec Kostelec u Holešova".
Ing. Tomáš Marek – předseda výběrové komise
Petr Měrka – člen výběrové komise
Ing. Petr Hlobil, st. – člen výběrové komise - výběrová komise zasedala 21.10 a 25.10.2019

11/6Z/2019  ZO Kostelec  u  Holešova  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného
břemene  č.1030053258/001  s  E.ON  Distribuce,  a.s.  pro  stavbu  "Kostelec  u  Hol.  p.  Motáň,  kabel  NN
1030053258" - smlouva byla uzavřena

12/6Z/2019  ZO Kostelec u Holešova schvaluje  uzavření  smlouvy o  smlouvě budoucí   o  zřízení  věcného
břemene pro stavbu "Výstavba SEK - Kostelec u Holešova" s firmou RAAB Computer s.r.o. - smlouva byla 
uzavřena

13/6Z/2019 ZO Kostelec u Holešova schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Kostelec u Holešova číslo D/2019/11 s příjemcem dotace - Sdružení rodičů žáků ZŠ v Kostelci u Holešova,
z.s. - smlouva  byla uzavřena
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení přijatých ZO
na zasedání č. 6/2019.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Informace starostky obce o činnosti OÚ

3/20R/2019 RO doporučila realizaci bezpečnostního kamerového systému v obci dle navrženého řešení  a dle
finančních možností obce zařazení do rozpočtu na rok 2020.
4/20R/2019 RO schválila zadání administrace žádosti o dotaci na projekt „Obnova školní tělocvičny v Kostelci
u Holešova“ RRAVM dle podané nabídky.
5/20R/2019 RO rozhodla, že nevyužije přednostního práva na upisování nových akcií společnosti VaK Přerov.
6/20R/2019 RO revokovala usnesení RO č. 2/18R/2019
7/20R/2019 RO rozhodla, že v souladu s par. 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. bude provoz školní družiny
zajištěn i o prázdninách. Každá žádost ředitele ZŠ  o přerušení provozu školní družiny bude zřizovatelem ZŠ
posouzena samostatně.
8/20R/2019  RO schválila  cestovní  zprávy ze služebních cest  starostky obce za období  od 20.8.2019 do
10.10.2019.
2/21R/2019 RO schválila vyřazení majetku dle hromadných protokolů č. 2/2019 a 3/2019
3/21R/2019  RO konstatovala, že pro stanovisko ve věci příjezdové komunikace k soukromému pozemku,
kterou bude dotčen příkop pro zachycení přívalových vod potřebuje návrh řešení a stanovisko osoby odborně
způsobilé ve vodohospodářské problematice.  
4/21R/2019 RO schválila přijetí dotace ze státního rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 980 075 Kč. Dotace byla převedena příspěvkové organizaci
ZŠ Kostelec u Holešova.
5/21R/2019 RO schválila rozpočtové opatření č. 6/2019
6/21R/2019 RO pověřila starostku obce, v souladu s § 39, odst. 1 zákona 128/2000 Sb.,  připravit podklady pro
zveřejnění záměru pronájmu prodejny v budově Domu seniorů, p.č. st. 449 k.ú. Kostelec u Holešova. 

Uzavřené smlouvy o dílo:

SOD č. 13/2019 na zpracování Změny č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova se zhotovitelem - Ing. arch.
Vladimírem Dujkou (cena prací 370 000 Kč bez DPH)
SOD č. P-1910007 na zpracování PD stavby "Rekonstrukce školní kuchyně a vzduchotechnika školní kuchyně
ZŠ v Kostelci u Holešova se zpracovatelem  UPOSS, spol. s r.o. (cena prací 110 000 bez DPH)
SOD  č. 2019/1010 na zakázku "Rekonstrukce sjezdů před RD v Kosteleci u Holešova, č.p. 51 a 63 na parcele č.
736/8, k.ú. Kostelec u Holešova" s firmou PSM plus s.r.o. (cena prací 74 513,81 Kč bez DPH)

7.10.2019 proběhlo seznámení s vytyčením hranic pozemků, starostkou byl podepsán souhlas s rozdělením
parcel v majetku obce, které jsou, dle geodetického zaměření krajské silnice procházející obcí, touto silnicí
dotčeny. Následně, po vkladu nového stavu do KN, bude jednáno o způsobu majetkového vypořádání změn
vyplývajících ze skutečného geodeticky zaměřeného stavu se stavem aktuálně zaneseným do KN, následné
rozhodnutí o způsobu majetkového vypořádání je v kompetenci ZO.

Práce na zakázkách:
25.10.2019 proběhlo předání staveb "Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u Holešova" a "Rekonstrukce
sjezdů před RD v Kosteleci u Holešova, č.p. 51 a 63 na parcele č. 736/8, k.ú. Kostelec u Holešova"
23.10.2019 zahájeny opravy nouzových světel a výměna jističů v bytech v Domě seniorů dle doporučení revizní
zprávy elektroinstalace v DS
Provedena oprava odpadu a sprchového koutu v nájemním bytě nad hasičárnou v Kosteleci u Holešova

Informace o žádostech o dotace:
Účelová investiční dotace pro JSDH obcí na rok 2020 na pořízení dopravního automobilu - 19.11. proběhne
konzultace  GŘ HZS, kde bude vysvětlen další postup administrace a předán registrační kód používaný při
administrativních úkonech.
24.10.2019 obec obdržela informaci MZem ČR o vrácení žádosti o dotaci na revitalizaci rybníka v Karlovicích z
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důvodu vyčerpání alokace IV výzvy programu "Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve
vlastnictví obcí" Žádosti bude možné opět podávat ve 2. etapě realizované v letech 2020 - 2024.

10.10.2019  se  starostka  obce  zúčastnila  setkání  starostů  Zlínského  kraje  s  hejtmanem a  radními  ZK  v
Luhačovicích.

15.10. a 16.10. proběhlo přezkoumání hospodaření obce Kostelec u Holešova za rok 2019 - auditorkou nebyly
shledány chyby a nedostatky.

Za období mezi zasedáními ZO 6 a 7/2019 bylo vyřízeno, nebo je připravováno k  vyřízení v režimu zákona č.
106/1999 Sb. v platném znění 5 písemností souvisejících s žádostí o informace od subjektu Big Original s.r.o.,
resp. zastupitele p. P. Žůrka.

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 budovy seniorského domu (č. p. 285) obec
Kostelec u Holešova"

ZO Kostelec u Holešova bylo seznámeno se Zápisem o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku "Oprava
budovy seniorského domu (č. p. 285) obec Kostelec u Holešova".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zhotovitele zakázky "Oprava budovy seniorského domu
(č. p. 285) obec Kostelec u Holešova" - firmu EKON ST spol. s r.o. Holešov, Palackého 1278, 769 01
Holešov.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Žůrek P.)
Usnesení č. 2/7Z/2019 bylo schváleno.

5. Rozpočtové opatření č. 6/2019

Základní  škola  Kostelec  u  Holešova  obdržela  neinvestiční  dotaci  ze  státního  rozpočtu  kapitoly  333  -
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 980 075 Kč. Dotace byla
poukázána  do  rozpočtu  obce  a  z  něj  převedena  do  rozpočtu  příspěvkové  organizace  ZŠ  Kostelec  u
Holešova. Na schůzi RO č. 21/2019 schválila RO, na základě přenesené pravomoci ke schválení přijetí dotace,
usnesením č. 4/21R/2019 přijetí dotace a usnesením č. 5/21R/2019 rozpočtové opatření č. 6/2019

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

6. Žádost o poskytnutí dotace pro Hospic na Svatém Kopečku

Hospic na Svatém Kopečku zaslal obci Kostelec u Holešova žádost o poskytnutí příspěvku na zajištění provozu.
ZO je předložena veřejnoprávní smlouva na poskytnutí neinvestiční dotace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kostelec u Holešova číslo D/2019/12 ve výši 6.000,- Kč s Hospicem na
Svatém Kopečku.
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Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/7Z/2019 bylo schváleno.

7. Diskuze

8. Závěr

Zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 7/2019 bylo ukončeno 7.11.2019 v 17:41 hod.

Ověřovatelé: Tomáš Marek   ............................................................

Jakub Zmeškal   ............................................................

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

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

 
Datum vyhotovení:


