
Obec Kostelec u Holešova

Kostelec u Holešova Č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova
telč.: 573 385 129, 573 385 069 I e-mail: obeckuh@volny.cz

ZÁPIS
schůze Rady č. 23/202 1 obce Kostelec u Holešova

konaná dne 1. 11. 2021v kanceláři starostky od 17:00 hod.

Doba jednání: 17:00 - 19:30

Přítomno: 5

Omluveni: O

Neomluveni:

Předsedající: RNDr. Marcela Pospíšilíková

Zapisovatelt: RNDr. Marcela Pospíšilíková

tPtedsedajici v souladu sjednacím řádem Rady obce Kostelec u Holešova určil výše uvedenou osobu.
o veškerých pňjatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením i-oky.

1. Zahájení

Návrh na zařazení nového bodu na program schůze ROČ. 23/2021.
Předkládá - starostka obce
Název: Souhlas s investičními záměry v žádostech příspěvkových organizací obce Kostelec u Holešova
do Strategického rámce MAP
Důvodová zpráva:
Příspěvková organizace Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž a Příspěvková organizace
Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž předložily zřizovateli ke schválení dokumenty
s investičním záměry k žádostem o zařazení do Strategického rámce MAP. Je navrženo zařadit tento bod
na pořad schůze jako bod č. 8.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje zařazeni bodu “Souhlas s investičními záměry v žádostech

příspěvkových organizací obce Kostelec u Holešova do Strategického rámce MAP “ na program schůze
RO Č. 23/2021 jako bod č. 8.

Výsledek hlasování:
Pro: 5/ Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 1/23Ri2021 byJo schváleno.

Program schůze ROČ. 23/2021:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ze schůzí ROč. 21/202 1 a 22/2021
3, Informace o činnosti
4, Projednáni výsledků zasedání ZO Č. 23
5, ]nformace k probíhajícím zakázkám
6. Nabídka - elektrický vrátný u vchodu do ŠJ
7. Dodatek č. 2 k zakázce “Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci

u Holešova“
8.Souhlas s investičními záměry v žádostech příspěvkových organizací obce Kostelec u Holešova

do Strategického rámce MAP
9. Diskuze - různé
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10. Termín schůze ROČ. 24/2021

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje program schůze ROČ. 23/2021

Výsledek hlasování:
Pro: 5 J Proti: O J Zdrželi se: O

Usnesení č. 2/23R/2021 bylo schváleno.

2. Kontrola plnění usnesení ze schůzí RO Č. 21/2021 a 22/2021

5121RJ2021 RO souhlasí s navýšením rozpočtu MŠ Kostelec u Holešova na rok 2021 oQ0000Kč. Požadovaná
částka bude zapracována do rozpočtového opatření č. 4/2021, které bude předloženo ke schválení ZO na
zasedání ZOČ. 23.- schváleno ZO v rámci rozpočtového opatřeníč. 4/2021
6/2 1R12021 RO schvaluje uzavření Dodatku č. k příkazní smlouvě na éinnost TOl a koordinátora BOZP
na zakázce “Rekonstrukce Školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova‘
navýšení ceny prací o 98 000 KČ.- TBl vyzván k předložení dodatku
7/21RJ202l RO schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části obecního pozemku na př. 736/4 vk-ú Kostelec

u Holešova o velikosti 2,1 m1.- úkol trvá
B/21R/2021 RO neschvaluje zřízení přístupového chodníku přes pozemky v majetku obce Kostelec
u Holešova parc. č. 736/4, 736/8 ‚ k.ú Kostelec u Holešova k budoucí prodejně smíšeného zboží v objektu č. p.
60 v Kostelci u Holešova. - žadatel bude informován o stanovisku RO
9/21R/2021 RO schvaluje vydání vánočních dárkových poukázek v hodnota 350,- Kč na jednorázový nákup
zboží pro seniory ve věku 80 let a více. Budou rozneseny do 1712.2021.. - paukázky vypracovány, roznese
starostka a místostarosta obce
10/21RJ2021 RO doporučuje ZO uzavření veřejnoprávní smlouvy s Hospicem na Svatém Kopečku u Olomouce
na poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 6 000 KČ.- schváleno ZO na ZZO Č. 23

11/2 R/202 1 RO schvaluje realizaci nabídky na pořízení geografického informačního systému
GIS4U s možností postupného rozšiřování o nabízené moduly v roce 2022 - bude zahrnuto do rozpočtu obce
na rok 2022
12J21RJ202t RO schvaluje vyřazení majetku obce (DKP) dle hromadného protokolu č. 2/2021.— byla
informována hospodářka obce
13J21R/2021 RO schvaluje vyřazení pohledávky evidované na účtu 4690211 ve výši 5 626, 76 Kč- byla
informována hospodářka obce
14/21R12021 RO souhlasí s přerušením provozu školní družiny v době podzimních prázdnin 2710 -

29.10.2021
- bylo informováno vedeníZš

2/22R]2021 RO souhlasí s přerušením provozu MŠ Kostelec u Holešova v době podzimních prázdnin (období
od 27.10. do 29.10.2021)- byla informována ředitelka MŠ

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení ze schůzí
ROč. 21/2021 a 22/2021

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Informace o Činnosti

- na zakázce „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“
proběhl KD č. 9(19.10.). Stavbaje dokončena 27.10. bylo zahájeno předání stavby.
- na zakázce “Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů“ proběhl 22.10. proběhl KD Č. 1 za účasti
zpracovatele PD.
- proběhlo odborné ošetření břízu MŠ doporučené posudkem AOPK
- jsou dokončeny obě PD na dešťovou kanalizaci na Zahájí a SU bylo zahájeno řízení na odstranění stavby,
následně bude požádáno o dodatečné stavební povolení a stavební povolení
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- 21.10. doručeno oznámení o přiznání dotace z OPŽP, ze které bude mimo jiné hrazena digitalizace VR,

uznatelné náklady cca 1,5 mil Kč, dotace 70%
- při realizaci prací na VZT ŠK bylo zjištěno přetížení přívodu EE do ŠK - bude nutno provést větší opravu

20.10. 2021 byla na obec doručena datovou schránkou výzva UOHS k zaslání vyjádření a dokumentace týkající

se zakázky na rekonstrukci VD v Kostelci u Holešova, bylo postoupeno administrátorovi VŘ k vyjádření a 26.10.

bylo odesláno vyjádření obce vč. kompletní dokumentace VŘ

Přehled podaných žádostí s uožadavkem vyřízení dle zákona 106/1999 Sb. (v období mezi konáním

schůzí ROČ. 21 až 23)
27.10. - žádost PO - kompletní archivovaný originální zápis ze zasedání ZD Č. 23 včetně všech příloh a

prezenční listiny - ve vyřizování
30.10. - žádost PO - kompletní archivovaný originální zápis ze zasedání RO Č. 22 včetně všech příloh a

prezenční listiny - ve vyřizování
2710. doručeno Rozhodnutí KÚ ZK k odvolání PO proti rozhodnutí OÚ Kostelec u Holešova čj.
OUKIJH-1007/2021 (anonymizace dokumentu) - příkaz k poskytnutí dokumentu- ve vyřizování

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomi informace o činnosti.

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

4. Projednání výsledků zasedání ZO Č. 23

Návrh opatření ke zlepšení dopravní situace v ulici• ‘ Humna‘ Z diskuze RO vyplynuly následující možnosti

řešení:
1. volné odstavné plochy v obci (u Sokolovny, u pomníku padlých 1. Sv. válka, u kostela) vyznačit vodorovným

dopravním značením
2. prověřit možnosti úpravy dopravního značení (zavedení časově omezeného jednosměrného provozu) v ulici

“Humna“
3. do budoucna upravit plochu podél asfaltového a multifunkčního hřiště pro parkování aut na zpevněné ploše

(dnes zelený pás)

RO nevidí možnost rozšíření odstavných ploch pro parkování osobních automobilů přímo v ulici “Humna“

5. Informace k probíhajícím zakázkám

Na zakázce ‘Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ bylo

27.102021 zahájeno předání a převzetí stavby. Zhotovitelem byly předloženy dokumenty stavby, jejichž

úplnost byla zkontrolována TDI. Dále byl předložen soupis provedených prací, který převzal TDI ke kontrole.

Na zakázce “Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů“ proběhl 22.10.2021 KD č. 1, dokončuje

se stavba lešení, bourá se dlažba na balkonech, byl demontován okapový chodník, který bude zpětně položen

ze stávajících dlaždic

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace k probíhajícím zakázkám.

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

6. Nabídka - elektrický vrátný u vchodu do ŠJ

Firma Rovina stavební a-s. předložila nabídku na instalaci elektrického vrátného pro vchod pro cizí strávníky
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do jídelního pavilonu ZŠ. Cena prací je 53 934 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje provedení prací na instalaci elektrického vrátného pro vchod
pro cizí strávníky do jídelního pavilonu ZŠ dle předložené nabídky Ĺ Rovina stavební

Výsledek hlasování:
Pro: 5/Proti: 0 / Zdrže]i se: O

Usnesení č. 3/23R/2021 bylo schváleno.

Přílohy:
Elektrický vrátný ZŠ Kostelec uH - vestavba schodi

7. Dodatek č. 2 k zakázce “Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v

Kostelci u Holešova“

Firma KLASA VTP sro. předložila Dodatek č. 2 k SOD na zakázku “Rekonstrukce školní kotelny a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ uzavřené dne 11.8.2021. Navýšení ceny prací
po započtení víceprací a ménéprací činí 11 105,19 Kč.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje Dodatek č. 2 k SOD na zakázku “Rekonstrukce školní kotelny a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ uzavřené dne 11.8.2021.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 4123 P..12021 bylo schváleno,

Přílohy:
DODATEK č. 2 smlouvy ZŠ Kostelec-2 oprava

8. Souhlas s investičními záměry v žádostech příspěvkových organizací obce Kostelec u Holešova do
Strategického rámce MAP

Dokumenty s investičními záměry ke schválení do Strategického rámce MAP příspěvkové organizace Základní
škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí se zařazením investičních záměrů uvedených v žádosti
příspěvkové organizace Základní škola, Kostelec ti Holešova, okres Kroméříž. do Strategického rámce MAP
pro ORP Holešov.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: OJ Zdrželi se: O

Usnesení č. 5123R12021 bylo schváleno.

P čilo hy:
nas-moste nka cz-dokumenty-map-souhlas-zcizovatele
SR-MAP-14 4--V8- 10-202 L -STARE-TAB-K-AKTUAL-ZS-KOSTEL
SR-MAP-fl ÷-V8-2021-ZS-KOSTELEC-U-HOLESOVA

Dokumenty s investičními záměry ke schválení doStrategického rámce MAP příspěvkové organizace Mateřská
škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí se zařazením investičních záměrů uvedených v žádosti
příspěvkové organizace Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž do Strategického rámce MAP
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pro ORP Holešov.

Výsledek hlasování:
Pro; 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: Ü

Usnesení č. 6123R!2021 bylo schváleno.

Přílohy:
MAP MŠ Kostelec u Holešova

9. Diskuze - různé

Diskuze:
Pospíšilíková M. strategický plán rozvoje obce zpracuje paní Hlavinková v Jisto padu

SuralaJ. je třeba do budoucna řešit parkování u MŠ

10. Termín schůze RO Č. 24/202 1

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje termín schůze ROČ. 2412021 na 15.11.2021.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: Ü / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/23R/2021 bylo schváleno.

Starostka RNDr. Marcela Pospisilikova v. F

Místostarosta Ing. Petr Hlobil st. v. r, Ĺť.L‘

Datum vyhotovení: J šy.
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