PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
o předánífunkce starosty obce
Obec: Kostelec u Holešova
obecní úřad: Kostelec ji Holešova 58
počet zaměstnanců obce: 8, z toho zařazených do obecního úřadu: I
Předávající
Funkce, den zvolení, den ukončení: starosta obce 6. II. 2014—5. 11. 2018
Jméno a příjmení: Ing. Petr Hlobil
Bytem: Kostelec u Holešova 253
Přebírající
Funkce, den zvolení: starostka obce 5. 11.2018
Jméno a příjmení: RNDr. Marcela Pospíšiliková
Bytem: Kostelec u Holešova1 Karlovice 301
Předání písemností ajiných hmotných a nehmotných věcí provedeno
dne 04. 12. 2018v 14.00h.

1. Majetek obce
Majetek obce je evidován v inventarizačnich seznamech zpracovaných inventarizačními
komisemi k datu 31. 12. 2017. Majetek pořízený po tomto datuje evidován v účetní evidenci
obce aje veden v inventarizačním deníku hospodářky.
2. Zaměstnanci obce
Zaměstnanci obce mají uzavřeny platné pracovní smlouvy s platovými výměry. Ostatní
pracovníci mají uzavřeny dohody o provedení práce. Smlouvy jsou uloženy u hospodářky
obce.
3. Hospodaření obce
Hospodaření obce bylo přezkoumáno pracovnicí kontrolního odděleni Zlínského kraje Ing.
Marii Hermanovou dne 15. 11. 2018 16. 11. 2018. Hospodařeni obce Kostelec u Holešova
bylo přezkoumáno za období 1. 1. 2018— 30. 9. 2018. Ph dílčím přezkoumání hospodaření
obce Kostelec u Holešova nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z předchozích let nejsou
evidovány chyby a nedostatky. Zápis č. 151201 8/EKO z dílčího přezkoumání hospodařeni
obce Kostelec u Holešova. IC 00287342 za rok 2018 je přílohou tohoto protokolu.
-

4. Smlouvy o nájmu majetku obce

Obec má uzavřeny nájemní smlouvy s fyzickými i právnickými osobami a to:
Dům seniorů, č.p. 285:
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-

36 smluv na obsazené byty

Hasičská zbrojnice Kostelec u Holešova, Čp. 112:
nájemní sm]ouva na obsazený byt
Budova školní kuchyně, č.p. 150:
nájemní smlouva na obsazený byt
Dům služeb, č.p. 58:
nájemní smlouva s Ceskou poštou. s. p.
nájemní smlouva s MAS Partnerství Moštěnka. o. s.,
nájemní smlouva na provozování masáží $ Annou Darebníčkovou
nájemní smlouva na provozováni kadeřnictví s paní Vlastou Tomčíkovou
nájemní smlouva na odpočinkovou místnost řidičů autobusů ‚. Krodos Bus Kroměříž
smlouva o uloženi audio techniky pořízené z dotace SZIF s o. s. Kosteláň
v budově jsou poskytovány prostory pro provozování lékařských služeb pro děti
-

-

-

-

-

Myslivna:
nájemní smlouva na užívání prostora objektů výletiště Myslivna s Mysliveckým
sdružením Kostelecký les
-

Fotbalové hřiště:
smlouva o nájmu fotbalového hřiště s SK Moravan Kostelec u Holešova
-

Tyto smlouvy jsou uloženy u hospodářky obce, nebojsou založeny v dokumentaci
jednotlivých objektů nájmu.
5. Smlouvy o nakládání s majetkem obce dosud nerealizované
Není evidována žádná smlouva tohoto typu. Viz dokument zpracovaný hospodářkou obce.
6. Finanční závazky obce
Obec nemá žádné flnanční závazky, ani úvěry nebo půjčky. Viz dokument zpracovaný
hospodářkou obce. Viz zápis č. 1512018!EKO z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Kostelec u Holešova, IC 00287342 za rok 2018.
Evidence pohledávek
K 30. 09. 2018 činily zůstatky na účtech:
•
•
•
•

účel
účet
účet
účel

311
311
315
321

011 odběratelé
011 nájemné byt has, zbrojnice
011 poplatky
dodavatelů

30.622%15.680,79.688,107.247,-

Kč
Kč
Kč
Kč

(doloženo
(doloženo
(doloženo
(doloženo

sestavou)
sestavou)
sestavou)
sestavou)

Pohledávky jsou k 30. 09. 2018 pouze informativní. Konečné zůstatky budou jasné až k datu
účetní závěrky 31. 12. 2018. Viz dokument zpracovaný hospodářkou obce.
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Viz zápis č. 151201 8!EKO z dílčího přezkoumání hospodařeni obce Kostelec u Holešova,
iČ 00287342 za rok 2018.
Nesplacené pohledávka jsou evidovány u hospodářky obce.
Ke dni předání funkce obec neposkytla žádnou půjčku.
7. Evidence účtů
Obec Kostelec u Holešova eviduje tylo účty:
Ceská spořitelna a. s. Kroměříž
Č. ú. 1483094359
Ceská národní banka
Č. ú. 94-8316691
Výpisy stavu účtů jsou přílohou protokolu.
-

-

8. Připravené projekty na příští období
-

-

-

-

-

REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY
Revitalizace obecního rybníka obec Karlovice u Holešova
Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova
Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova
ASANACE OBJEKTU FOTBALOVÝCH ŠATEN, KOSTELEC U HOLEŠOVA

9. Projekty v realizaci
Ke dni předání funkce obec má stavebně dokončenou akci Oprava chodníků v obci
Kostelec u Holešova. Je třeba zhotovitelem doložit projektovou dokumentaci skutečného
stavu. Dále zajistit vypracování geometrického plánu pro zapsání do katastru nemovitostí,
kolaudační souhlas.
—

10. Soudní rozhodnutí o opatrovnictví
Rozhodnutím Okresního soudu v Kroměříži byla Obec Kostelec u Holešova ustanovena
vykonáváním opatrovnických činností a to:
Usnesení čj. Nc1826/2009-36 opatrovnictví pro
Zbaven způsobilosti k provádění právních úkonů.

.

11. Doklady k činnosti obce
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Platný územní plán obce
Jednací řády zastupitelstva obce, finančního výboru, kontrolního výboru, rady obce
Obecně závazné vyhlášky obce
Zápisy zjednání rady obce, zastupitelstva obce
Schválené závěrečné účty obce
Výroční zpráva příspěvkové organizace ZS
Dokumentace k dopravním prostředkům a komunální technice
Dokumentace k realizovaným projektům
Matriční agenda hospodářka obce
Dokumentace k evidenci obyvatel hospodářka obce
Malá hranatá razítka Obec Kostelec u Holešova, Obecní úřad Kostelec u Holešova
—

—
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Dokumentace k majetku obce:
•
•
•
•
•
•
•

Šatny SK MORAVAN
Sokolovna
Hasičská zbrojnice Karlovice
Hasičská zbrojnice Kostelec u Holešova
Základní škola Kostelec u Holešova
Mateřská škola Kostelec u Holešova
Dům seniorů
Dům služeb

12. Klíče od majetku obce uložené v uzamykatelné skříňce
13. Spisová služba, datová schránka
-

-

předání přístupových údajů do spisové služby
předáni přístupových údajů do datové schránky

14. Spisovna obce
-

-

r
L

-

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ
Archivní kniha
Archivované písemnosti

ŘÁD

‚

Zaznam o vysledku predani
15. Zjištěné nedostatky
a)
b)
c)
d)

nedostatky v dokumentech:
nedostatky v hospodařeni:
nedostatky v inventáři:
nedostatky jiné:

16. Připomínky předávajícího
Nejsou
17. Připomínky přebírajícího
Nej Sou

V Kostelci u Holešova dne 04. 12. 2018

předávající

přebírající
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