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4/22R/2020
objednání
zpracování
pasportu
římskokatolického hřbitova u firmy ATOMICON s.r.o.
Rada obce Kostelec u Holešova neschvaluje
5/22R/2020 pronájem nebytových prostor v Domě
služeb. V současné době je tento prostor využíván
obcí.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí ZD
výběrových řízení zakázek "ZŠ Kostelec u Holešova
vestavba schodiště" a "Rekonstrukce školní kotelny a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u
Holešova". ZD budou předloženy ke schválení na
nejbližším ZZO.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola
Kostelec u Holešova.
U S N E S E N Í schůze Rady č. 23/2020 obce Kostelec
u Holešova konaná dne 9. 11. 2020
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
2/23R/2020 snížení ročního nájemného za rok 2020 za
pronájem provozoven v objektu Domu služeb o 50 %.

3/23R/2020 vydání dárkových poukázek v hodnotě
350,- Kč na jednorázový nákup zboží pro seniory ve
věku 80 let a více. Budou rozneseny do 18. 12. 2020.
4/23R/2020 Ing.. Petra Hlobila st. jako oprávněnou
úřední osobu ve správním řízení kácení dřevin
rostoucích mimo les na p. č. 618/6.
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
variantní studii rozšíření kapacity MŠ Kostelec u
Holešova.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
rozpočet na doplnění 5 ks světelných bodů na VO
Karlovice.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
žádosti o prodej pozemků p. č. 437/9 a 437/4 k. ú.
Kostelec u Holešova. Schválení záměru prodeje je
zařazeno na program ZZO č. 15.
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
cenovou nabídku na zakázku "Rekonstrukce chodníku
v obci Kostelec u Holešova." Na ZZO č. 15 bude
zařazen bod - Schválení zhotovitele zakázky
"Rekonstrukce chodníku v obci Kostelec u Holešova."
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce

Fórum zastupitelů
Neví nebo nechce vědět?
(Zpracováno podle příspěvku "Neví nebo nechce vědět?" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní
plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty.)
"Necítím potřebu psát odpovědi na stránky p. Žůrka, protože by si je určitě nepřečetlo víc lidí, než jsou přítomni tady."
odpověděla pí Pospíšilíková na trefnou připomínku kolegy Měrky: "Význam by mělo, kdybyste odpověď na články
uveřejnili hned, když vyjdou."
Nemám za zlé, že pí Pospíšilíkové chybí dostatečná počítačová gramotnost. Kombinace věku, druhu vzdělání a
pracovního prostředí ji determinovaly do role uživatele typu "co to zase po mně chce?" Jako starostka ale má
možnosti, pravomoce a prostředky tento svůj hendikep dohonit.
Bylo hloupé uvést takovou nepodloženou a zbytečnou lež, jak ukazují nezávislá data. Možná ji nepřipravenou na
položenou otázku zastihly emoce. Pravděpodobnější se mi jeví, že o IT má nedostatečné znalosti, aby dokázala
zhodnotit věrohodnost informací, co jí okolí předkládá. Vřele jí doporučuji: odřízněte se od našeptávačů s jedovatou
slinou a nenechte se ovládat jejich hloupostí a neznalostí.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

Objektivně si zaslouží pochvalu
(Zpracováno podle příspěvku "Objektivně si zaslouží pochvalu" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní
plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty.)
Průběh posledního zastupitelstva č. 15 ze čtvrtka 19. 11. 2020 si objektivně zaslouží pochvalu. Podklady byly
rozeslány v dostatečném předstihu a byly dobře připraveny. Problémy, co se léta neřešily, dostaly konkrétní postup a
byly všemi odsouhlaseny. Hlas občanů obce o věci veřejné přestal být přezírán, což vnímám jako probouzení se
občanské společnosti i u nás v obci.
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V původní PD na VO v Karlovicích chyběla v některých ulicích světla. Na základě našeho podnětu s R. Pospíšilíkem
našel projektant řešení, které jsme mohli hladce schválit. Jako bonus navíc byla informace o žádosti o dotaci.
Po dopisu rodičů se rozhýbal dlouhodobý problém s kapacitou MŠ. Díky přehledně připraveným podkladům jsme
mohli rychle vybrat půdní vestavbu a schválit zadání PD.
Oceňuji vstřícný přístup obce k občanské iniciativě na vysázení stromů v Karlovicích. Sami přišli s nápadem, našli
dotaci a zpracovali materiály pro zastupitelstvo.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce
Svůj tiskový prostor poskytl: Petr Měrka

Takový malý podvůdek
(Zpracováno podle příspěvku "Takový malý podvůdek" z webu www.kostelecuholesova.eu, kde je původní
plnohodnotný text s odkazy a zdrojovými dokumenty.)
Podstatou mého příspěvku "Nemoc mocných: pohrdání a arogance" ze 14. 8. 2020 bylo doporučení ověřovat si na
faktech, dokumentech a jiných zdrojích informace proudící od obce. Odezvou byla až hysterická reakce, která ale
nevysvětlovala jádro problému. O pár týdnů později tu máme druhý díl. Ověřujte si a dávejte si pozor, co vám z obce
slíbí, co obci podepíšete a jaké budou reálné následky.
Z kraje roku 2018 začala příprava na rekonstrukci chodníků. Jelikož od mlékárny po družstvo jsou obecní chodníky na
soukromých pozemcích, bylo potřeba mít souhlas vlastníků. Souhlasy jsou podepsané 1. 3. 2018 na dobu neurčitou.
Ve smlouvě majitelé pozemků dávají také souhlas na obnovu zeleně. S čím majitelé vlastně souhlasili, se mohli
nejdříve dozvědět po roce a půl, v srpnu 2019, kdy byl vypracován projekt. Obec 17. 6. 2020 za majitele žádala o
pokácení stromů. Žádost doložila smlouvou s majiteli, kde žádné zmocnění obce uvedeno není. Po pokácení stromů v
listopadu 2020 byla část majitelů pozemků zaskočena citelným zvýšením hlučnosti a prachu od silnice. Díky absenci
vizualizace v PD není jasné, jak nová zeleň odstíní hluk a prach ze silnice. Nejasná zůstává údržba záhonů (pletí,
zalévání). Především, kdo jí bude z dlouhodobého hlediska dělat a financovat. Stále existuje riziko, že obec někdy v
budoucnu použije smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou k zatím neznámé aktivitě, která se některým majitelům
pozemků nemusí líbit.
Při snaze o pokácení smrku pichlavého, co stojí na pozemku v zatáčce se zrcadlem, se možná nejednalo o podvůdek,
ale pouhé lemplovství a šlendrián. Strom tam dle pamětníků stojí asi 25 let. V projektu byla nesprávně uvedena
podměrečná velikost 79 cm a strom mohl být pokácen bez správního řízení. Obec si nezkontrolovala správnost PD,
ačkoliv má ve svých řadách zemědělského inženýra. Obecní úřad tak na sebe upozornil ČIŽP, že nedostatečně dbá na
dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny. OÚ následně na sebe upozornil KÚ Zlínského kraje, když se
přezíravým a nedostatečným způsobem nedokázal vypořádat s požadavky na odůvodnění kácení smrku pichlavého.
Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce
Svůj tiskový prostor poskytl: Radoslav Pospíšilík, Vojtěch Sklenář

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych v rubrice Fórum zastupitelů, uvedl několik citátů slavných osobností.
►“Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami“! - J. A. Komenský
►„Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.“ - Dalajláma
►„Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.“ - Gándhí
►„Pamatujte, že mlčení je někdy tou nejlepší odpovědí.“- Dalajláma
Ing. Petr Hlobil, místostarosta obce
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