
Obec Kostelec ii Holešova

Kostetec u Holešova č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova
telč.: 573 385 129, 573 385 069 e-malt: obeckuh@volny.cz

ZÁPIS
schůze Rady č. 25/202 1 obce Kostelec u Holešova

konaná dne 29. 11. 2021 v kanceláři starostky od 17:00 hod.

Doba jednání: 17:00 - 21:00

Přítomno: 4

Om‘uveni: I (Tomáš Marek)

Neomluveni:

Předsedající: RNDr. Marcela Pospíšiiíková

Zapisovatel*: RNDr. Marcela Pospíšilíková

tPředsedající v souladu sjednacím řádem Rady obce Kostelec u Holešova určil výše uvedenou osobu.
o veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejné, zdvižením ruky.

1. Zahájení

Program schůze ROČ. 2512021:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ze schůze R0 č. 24/2021
3. Informace o Činnosti
4. Program zasedání ZO Č. 24
5. Žádost o přidělení bytu v Domě seniorů
6. Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022
7. Směrnice č. 2/2021 o finanční kontrole
8. Žádost o vyřešení dopravní situace v obci
9. Informace k zakázce “Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů“
10. Diskuze-různé
11. Termín schůze ROČ. 26/2021

( Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje program schůze ROČ. 25/2021.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: O / Zdrželi se: Ü

Usnesení č. 1/25RJ2021 bylo schváleno.

2. Kontrola plnění usnesení ze schůze RO Č. 24/2021

2/24R/2021 Rada obce schvaluje pronájem bytu č. 37 v Domě seniorů Kostelec u Holešova od 1.12.202 1
panu Janu Kašpaříkovi, dosud bytem Kostelec u Holešova č.p. 266. - uzavřena nájemní smlouva
3/24R/2021 Rada obce vydává Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků obce Kostelec
u Holešova.
4/24RJ2021 Rada obce schvaluje Dodatek č. 3 ke Směrnici Č. 1/2010.
5/24812021 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o zajištění stravování ze dne 15.7.2015 -

dodatek předán I< podpisu zástupci f. Scolarest
6/24BJ2021 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku Č. 5 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikáni a
podnikatelskému pronájmu věcí movitých ze dne 15.7.2015 - - dodatek předán k podpisu zástupcif. Scolarest
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7/24R12021 Rada obce schvaluje Dodatek Č. 1 k SOD na výkon AD na zakázce “Rekonstrukce školní kotelny a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova. - dodatek uzavřen, práce byly pro placeny

8/24RJ202 1 Rada obce schvaluje čerpání účelových finančních prostředků příspěvkovou organizací ZŠ Kostelec

u Holešova na nákup DHM na rok 2021 ve výši 100 000 Kč. - informace předána hospodářce s pokynem
k vyplacení
9/24R/2021 Rada obce doporučuje předložit ZO ke schválení podání žádosti o dotaci z podprogramu 129 660
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na opravu kaple v Karlovcích - zařazeno na program

ZZO Č. 25

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení ze schůze

ROč. 24/2021.

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Infonnace o činnosti

- 5.11. - 6.11. proběhl audit hospodaření obce Kostelec u Holešova za rok 2021 - nebyly zjištěny chyby a

( nedostatky
- 18.11. byla objednána oprava přívodu EE do ŠK u f. EMKA Miroslav Kunc (44 963 Kč bez DPH)
-22.11. doručena odpověď f.ABV flow s.r.o. na vyjádření objednatele, po poradě s právním zástupcem bylo
ze strany obce reagováno 25.11.2021.
- 22.l1.u sO MO Holešov podány žádosti o kolaudaci chodníků na průtahu obcí a chodníku u bytovek, 9.12.

se bude konat kolaudační prohlídka staveb
- 23.11. Členská schůze Svazku obcí pro hospodařeni s odpady
- RO předložen k připomínkám 1. návrh pasportu místních komunikací

RO předložen k připomínkám návrh Strategického programu rozvoje obce 2022 - 2027

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

schůzí RO č. 24 až 25)
15.11. - žádost PO kompletní archivovaný originální zápis ze zasedání Roč. 24/2021 včetně všech příloha
prezenční listiny - ve vyřizování
16.11 žádost PO o informace (smlouvy a faktury AD aTD na stavbě rekonstrukce kotelny a VZT) - ve vyřizování
16.11 žádost POo informace (faktury za právní služby)- ve vyřizování
23.11. žádost zastupitele P. Žůrka o dokumenty k Předžalobní výzvě zaslané f. ABy flow ve vyřizování
24.11. žádost FO o protokol o provedení externího auditu hospodaření obce za rok 2021- ve vyřizování
25.11. žádost zastupitele P. Žůrka o informace k žádostem občanů z r. 2017 ve vztahu k havarijnímu stavu VO -

ve vyřizování

Návrh usnesení;
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o činnosti.

Výsledek hlasování;

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Přílohy;
Zápis z přezkoumání hospodaření obce za i-ok 2021

4. Program zasedání ZO Č. 24

RO projednala návrh programu zasedání ZO č. 24.
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5. Žádost o přidělení bytu v Domě seniorů

-

‘požádalo pronájem bytu
V Domě seniorův Kostelci u Holešova.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje pronájem bytu č. -— v Domě seniorův Kostelci u Holešova i

-

..‚%

‘ od 1.12.2021.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: O J Zdrželi se: O

Usnesení č. 2125R12021 bylo schváleno.

6. Rozpočet příspěvkových organizací na rok 2022

RO byl předložen rozpočet příspěvkové organizace Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž na rok
2022.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola, Kostelec
u Holešova, okres Kroměříž na rok 2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: O / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3125R12021 bylo schváleno.

Přílohy:
Návrh rozpočtu 2022 ZŠ
Návrh rozpočtu - příspěvek z rozpočtu obce na rok

RO byl předložen rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
na rok 2022.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola, Kostelec
u Holešova, okres Kroměříž na rok 2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 4/25Rj2021 bylo schváleno.

Přílohy:
Rozpočet MŠ 2022
MŠ - příspěvek z rozpočtu obce

7. Směrnice č. 2/202 1 o finanční kontrole

RO byla předložena ke schválení Směrnice č. 2/202 1, o finanční kontrole.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova vydává Směrnici č. 2/2021, o finanční kontrole.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení Č. 5125R12021 bylo schváleno.
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Přílohy:
Směrnice č. 2-2021 finanční kontrola

B. Žádost o vyřešení dopravní situace v obci

v obci.
poslala na podatelnu obce žádost o řešení dopravní situace

C

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova pověřuje starostku obce prověřením možnost řešeni dopravní situace

na odboru dopravy MÚ Holešov.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 J Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 6125PJ2021 bylo schváleno.

Přílohy;
Žádost

9. Informace k zakázce ‘Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů‘

Na zakázce “Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů“ proběhly KD Č. 4 (19. 11.) a KD

Č. 5 (26. 11.). 17. 11. 2021 byla na celé budově dokončena demontáž střešní krytiny. 24. 11. 2021 byla

zahájena pokládky nové střešní krytiny. Na stavbě probíhají práce klempířské, zámečnické, natěračské a

zednické. Byly odsouhlaseny vícepráce - odvětrávací hlavice LOMANCO 106.610,- Kč, zámečnické práce

balkony 109.626,- Kč, nápis a znak obce 13959,- Kč.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace k zakázce “Kostelec
Domu seniorů“.

u Holešova. Rekonstrukce

(

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

11. Termín schůze ROČ. 26/202 1

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje termín schůze ROč. 26/2021 na 15.12.2021

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 7/25R12021 bylo schváleno.

Starostka RNDr. Marcela Pospíšilíková v. r

10. Diskuze . různé

Diskuze:
SuralaJ. navrhuji vyplatit odměny členkám rady rodičů

Pospíšilíková M. prověříme možnosti
SuralaJ. doporučuji, aby bufet na akcích zajišťovaly spolky a ne soukromé subjekty
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Místostarosta Ing. Petr Hlobil st. v. r. .

Datum hotovení: ‘J. 2j
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