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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. 2 obce Kostelec u Holešova

konané dne 11. 12. 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu od 17:00 hod.

Doba jednání: 17:00 - 21:03
Přítomno: 15
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Předsedající: RNDr. Marcela Pospíšilíková
Zapisovatel*: RNDr. Marcela Pospíšilíková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Marek, Ing. Oldřich Masný

*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., Jindřich Surala
Hlasování:  14 - 0 - 0
Byla zvolena návrhová komise: Petr Žůrek, Alois Hradil, Radoslav Pospíšilík
Hlasování:  14 - 0 - 0
Byli zvoleni ověřovatelé zápisu: Tomáš Marek, Oldřich Masný
Hlasování:  14 - 0 - 0

Informace:
- V průběhu jednání ZO je pořizován zvukový záznam, který slouží pro potřeby vyhotovení zápisu. Zápis bude
pořizovat Marcela Pospíšilíková - starostka.

17:02 na veřejné zasedání ZO se dostavil zastupitel Petr Měrka

- "Soukromá osoba Ing. Petr Žůrek, Kostelec u Holešova č. p. 73 pořizuje videozáznam pro dokumentační a
veřejné účely, ÚOOÚ reg. č. 00063805."

Starostka seznámila přítomné zastupitele s navrženým programem zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2018
3.  Informace o činnosti OÚ
4.  Schválení jednacích řádů zastupitelstva obce, kontrolního výboru a finančního výboru obce Kostelec u
Holešova
5. Schválení členů kontrolního výboru
6. Schválení členů finančního výboru
7. Schválení členů redakční rady zpravodaje Kostka
8. Schválení novel obecně závazných vyhlášek
9. Schválení Programu rozvoje obce Kostelec u Holešova - tento bod byl stažen z programu jednání
10. Schválení  určených zastupitelů
11. Schválení hospodaření obce dle rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2019
12. Schválení odměn kulturní komise za činnost v roce  2018
13. Schválení odměn předsedkyni kulturní komise
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14.  Schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí sponzorského daru pro Domov pro osoby se zdravotním
postižením Zborovice
15.Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro babybox  ve Vsetíně
16. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT- 014330050822/002 
17. Projednání návrhu na spoluúčast obce na prodloužení vodovodního řádu
18. Rozpočtové opatření 
19. Schválení používání soukromého vozidla pro služební účely
20. Schválení příspěvku na stravné pro uvolněného zastupitele
21. Diskuze
22. Závěr

Diskuze:
Žůrek P. : Je třeba nejdříve schválit stažení bodu 9 "Schválení Programu rozvoje obce Kostelec u

Holešova" z programu zasedání

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stahuje z jednání bod č. 9.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/2Z/2018 bylo schváleno.

Schválení upraveného programu jednání ZO.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje program zasedání zastupitelstva č. 2.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/2Z/2018 bylo schváleno.

2. Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2018

14/1Z/2018 Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova ukládá zvoleným předsedům výborů připravit do příštího
zasedání ZO kandidáty na členy finančního a kontrolního výboru - kandidáti navrženi, jejich schválení je na
programu zasedání ZO č. 2/2018
16/1Z/2018 Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje proplatit Petru Hlobilovi st. poměrnou část
nevyčerpané dovolené za rok 2018, která činí 12 dnů - dovolená byla proplacena ve výplatním termínu v
prosinci 2018

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce č. 1/2018.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Informace o činnosti OÚ

RO na svém zasedání č. 1/2018
schválila:
- zřízení kulturní komise a komise pro činnost spolků
- předsedkyni kulturní komise - Mgr. Michaelu Mikeškovou
- předsedu KOČIS - Ing. Tomáše Marka
RO vydala stanovisko ke složení RR zpravodaje Kostka
RO vzala na vědomí informace starostky:
- cenová nabídka firmy NVB LINe s.r.o. - Realizace dopravního zrcadla (24 200 Kč bez DPH)
- cenová nabídka p. Čecha na zhotovení dvou bust pro budovu ZŠ (240 000  Kč)
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- rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (platnost do r.
2023)
- informace k rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ve věci žaloby na obec Kostelec u Holešova podanou Ing.
Petrem Žůrkem, bytem Kostelec u Holešova č.p. 73, týkající se uveřejňování článků v obecním zpravodaji
Kostka - žaloby zamítnuty, žalobce je povinen žalované uhradit náklady soudního řízení,  žalobce má lhůtu na
odvolání 15 dnů od doručení rozsudku
- informace z členské schůze Svazku obcí pro hospodaření s odpady
RO stanovila:
- vyhlásit záměr kácení stromů samotěžbou na obecním pozemku v k.ú. Karlovice

RO na svém zasedání č. 2/2018
schválila:
- členy kulturní komise (Z. Zaviačičová, J. Surala, P. Pospíšilíková, K. Čúzyová)
- komise pro činnost spolků (předsedové spolků)
- jednací řád RO
- Veřejnoprávní smlouvu s Městem Holešov o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků, navýšení
poplatku za úkon na 1 200 Kč.
RO jmenovala:
- členy Školské rady (R. Pospíšilík, A. Pospíšilík, M. Hradil)
RO vzala na vědomí informace starostky:
- návrh žadatele na spoluúčast obce na prodloužení vodovodního řadu
- opravy provedené na DS (oprava prasklého vedení TUV a plynového kotle na vytápění)
- kontrola fungování ČOV servisní organizací
- šachta v komunikaci - postup jednání s dotčenými subjekty (VaK, E.ON, CETIN)
- nová cenová nabídka p. Čecha na zhotovení dvou bust pro budovu ZŠ (160 tis Kč ve dvou splátkách)
- Zápis č. 1512018/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření obce Kostelec u Holešova
- revize plynových spotřebičů ve všech obecních budovách a proškolení obsluhy
- vyřizování žádostí dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - 3 žádosti žadatele Big
Original s.r.o.
- proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u
Holešova", 29.11. přišel dat. schránkou kolaudační souhlas
- informace o požadavcích KHS Zlínského kraje, úz. pracoviště Kroměříž na stavební úpravy ve školní kuchyni
a jídelně
RO usnesením č. 7/2R/2018 rozhodla:
v souladu s článkem VII, odst. 7.1. Směrnice k zadávání veřejných zakázek Obce Kostelec u Holešova, řešit
havarijní stav vytápění Domu seniorů objednáním instalace nového kotle dle nabídky firmy Topič s.r.o. a
pověřuje starostku obce potvrzením nabídky a objednávkou prací.

Diskuze:
Žůrek P.: dotaz - mělo by ZO dodatečně rozhodnutím podpořit usnesení RO o řešení havarijní

situace s vytápěním na DS?
Pospíšilíková M.: náklady na nový kotel a montážní práce v DS jsou zahrnuty do rozpočtového

opatření č. 3/2018, které bude projednáváno na dnešním zasedání ZO
Pospíšilík R. : dotaz na původ a majitele šachty v komunikaci
Pospíšilíková M. : jedná se pravděpodobně o starou šachtu vybudovanou pro potřeby staršího

vodovodu, po vybudování nového vodovodu, který je ve správě VaK není vodovodní
potrubí na dně šachty využíváno

Pospíšilík R.: bude obnoven bod VO naproti "Růžku"?
Marek T.: bude, čekalo se na dodání světla, které nebylo u dodavatele skladem
Měrka F.: dotaz na busty na budově školy
Surala J, Hlobil P. st: jedná se o busty Komenského a Masaryka na střeše staré budovy ZŠ, které se

rozpadly zatím RO nerozhodla o osazení náhradních bust
Žůrek P., Měrka F.: upozornili na chybějící dopravní značky, které byly dříve v obci osazeny
Pospíšilíková M.: bude projednáno s příslušnými subjekty a značky budou znovu osazeny

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace starostky obce o činnosti OÚ.
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Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:

Cenová nabídka Topič
2018-RB-116 výměna plynových kotlů vč. vložky komí

4. Schválení jednacích řádů zastupitelstva obce, kontrolního výboru a finančního
výboru obce Kostelec u Holešova

ZO byl předložen ke schválení Jednací řád zastupitelsva obce Kostelec u Holešova.

Diskuze:
Žůrek P. : podal písemný návrh na úpravy jednacího řádu ZO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova odkládá schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce na příští
zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 5 (Hlobil ml. P., Hlobil st. P., Masný O., Pospíšilíková M., Surala J.) / Zdrželi se: 2 (Hradil M.,
Klesnil Z.)
Usnesení č. 3/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

J E D N A C Í Ř Á D Z O finální verze
Návrh úprav Jednacího řádu ZO

ZO byl předložen ke schválení Jednací řád kontrolního výboru obce Kostelec u Holešova.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Jednací řád kontrolního výboru obce Kostelec u
Holešova.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

J E D N A C Í Ř Á D K V finální verze

ZO byl předložen ke schválení Jednací řád finančního výboru obce Kostelec u Holešova.

Diskuze:
Žůrek P.: podal písemný návrh na úpravy jednacího řádu FV.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Jednací řád finančního výboru obce Kostelec u
Holešova.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

J E D N A C Í Ř Á D F V finální verze
Návrh úprav jednacího řádu FV
JEDNACI RAD FV verze schválená usnesením ZO

5. Schválení členů kontrolního výboru
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ZO byl předložen návrh předsedy kontrolního výboru Aleše Pospíšilíka na jmenování členů kontrolního výboru 
pana Jiřího Čúzyho a pana  Dušana Marka.

Diskuze:
Žůrek P.: proč jsou tři členové KV navrženi pouze z jedné kandidátky
Pospíšilíková M. : na minulém zastupitelstvu jsme odhlasovali, že členy výboru si může navrhnout

předseda výboru
Pospíšilík A.: s navrženými členy KV spolupracuji a mám k nim důvěru
Žůrek P.: navrhuji hlasovat o každém členu KV samostatně

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje o členech kontrolního výboru bude ZO hlasovat po
jednotlivých jménech.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 8 (Hlobil ml. P., Hlobil st. P., Hradil M., Klesnil Z., Marek T., Masný O., Pospíšilíková M.,
Surala J.) / Zdrželi se: 2 (Měrka P., Sklenář V.)
Návrh usnesení nebyl přijat.

Hlasování o návrhu usnesení - schválení členů KV.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje za členy kontrolního výboru pana Jiřího Čúzyho a pana
Dušana Marka.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 3 (Marek T., Měrka P., Žůrek P.)
Usnesení č. 6/2Z/2018 bylo schváleno.

6. Schválení členů finančního výboru

ZO byl předložen návrh předsedy finančního výboru Oldřicha Masného na jmenování členů finančního výboru 
pana Vítězslava  Rušikvase a Vojtěcha Sklenáře.

Diskuze:
Žůrek P. : navrhuji hlasovat o každém členu FV samostatně

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje ZO bude hlasovat o jednotlivých členech finančního
výboru jednotlivě.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 8 (Hlobil ml. P., Hlobil st. P., Hradil M., Klesnil Z., Marek T., Masný O., Surala J., Zmeškal J.)
/ Zdrželi se: 1 (Pospíšilík A.)
Návrh usnesení nebyl přijat.

Hlasování o návrhu usnesení - schválení členů FV.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje za členy finančního výboru pana Vítězslava  Rušikvase a
MUDr. Vojtěcha Sklenáře.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 6 (Hradil A., Měrka P., Pospíšilík A., Sklenář V., Zmeškal J., Žůrek P.)
Usnesení č. 7/2Z/2018 bylo schváleno.

7. Schválení členů redakční rady zpravodaje Kostka
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V souladu s Pravidly pro vydávání zpravodaje obcí Kostelec u Holešova a Karlovice "Kostka" , čl. 5 navrhuje 
rada obce schválit pověřené členy redakční rady - za radu obce pana Jindřicha Suralu, za kulturní komisi paní
Michaelu Mikeškovou.

Diskuze:
Žůrek P. : navrhuji vypustit z usnesení poslední větu "Práci výkonné redaktorky zpravodaje Kostka

bude nadále vykonávat paní Šárka Andrlíková".
Klesnil Z.: jsem pro schválení usnesení v předloženém znění
Pospíšilíková M.: jsem pro schválení usnesení v předloženém znění

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje pověřené členy redakční rady - pana Jindřicha Suralu za
radu obce, paní Michaelu Mikeškovou za kulturní komisi. 

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 8 (Hlobil ml. P., Hlobil st. P., Klesnil Z., Marek T., Masný O., Pospíšilíková M., Surala J.,
Zmeškal J.) / Zdrželi se: 3 (Hradil A., Hradil M., Pospíšilík A.)
Návrh usnesení nebyl přijat.

Hlasování o návrhu usnesení - schválení členů RR zpravodaje Kostka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje pověřené členy redakční rady - pana Jindřicha Suralu za
radu obce, paní Michaelu Mikeškovou za kulturní komisi. Práci výkonné redaktorky zpravodaje Kostka
bude nadále vykonávat paní Šárka Andrlíková.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 3 (Hradil A., Sklenář V., Žůrek P.)
Usnesení č. 8/2Z/2018 bylo schváleno.

8. Schválení novel obecně závazných vyhlášek

ZO byla předložena ke schválení novela Obecně závazné vyhlášky obce Kostelec u Holešova  č. 2/2018 o
místním poplatku ze psů.

Diskuze:
Měrka F. : na co jdou poplatky ze psů
Pospíšilíková M.: poplatky jsou příjmem do rozpočtu obce

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u Holešova č.
2/2018 o místním poplatku ze psů.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

Vyhlaska - MP ze psu

ZO byla předložena ke schválení novela Obecně závazné vyhlášky obce Kostelec u Holešova č.  3/2018 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.

Diskuze:
Pospíšilík R.: je nějaká úprava na základě změn v zákoně o odpadech
Pospíšilíková M.: v novele přidán sběr elektroodpadu
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Měrka P.: bylo by dobré být upozorněn kde nastala v novele změna ve srovnání s původním
zněním

Pospíšilíková M. : schvalujeme celou předloženou novelu ne pouze změny
Žůrek P. : nedostali jsme celý materiál zpracovaný MV, žádám o zaslání

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u Holešova č.
3/2018 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.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

Vyhlaska system SKO
umístění sběrných nádob na odpad (1)

ZO byla předložena ke schválení novela Obecně závazné vyhlášky obce Kostelec u Holešova č. 4/2018 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u Holešova č.
4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

Vyhlaska o MP za provoz SKO uprav

ZO byla předložena ke schválení novela Obecně závazné vyhlášky obce Kostelec u Holešova č.  5/2018 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

V 18:50 hod. se z veřejného zasedání ZO č. 2/2018 omluvil zastupitel Petr Hlobil st.

Diskuze:
Pospíšilík R. : máme v obci vyhrazená parkovací místa
Hlobil P. st.: na obecních pozemcích nemáme ani jsme neměli vyhrazená parkovací místa
Žůrek P.: navrhoval jsem provedení lepšího grafického zpracování příloh vyhlášky
Pospíšilíková M. : nemáme k dispozici grafický program, kterým by bylo možné vypracovat grafické

přílohy vyhlášky na lepší úrovni
Žůrek P.: proč není na grafické příloze vyznačen jako zpoplatněná plocha prostor starého hřiště,

když se prostor pronajímá pro kolotoče
Pospíšilíková M.: myslím, že není v zájmu obce, aby prostor starého hřiště byl využíván v jiných případech

než pro kolotoče jako plocha např. k dočasnému uložení dřeva a pod.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u Holešova č.
5/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/2Z/2018 bylo schváleno.
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Přílohy:
Vyhlaska MP za uzivani VP uprav
Priloha č. 1 vyhlasky MP za uzivani VP Karlovice
Priloha č. 1 vyhlasky MP za uzivani VP Kostelec u

ZO byla předložena ke schválení novela Obecně závazné vyhlášky obce Kostelec u Holešova č. 6/2018 k
zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě
a ostatní veřejné zeleně

Diskuze:
Pospíšilík R.: pokud dojde ke znečištění je možné vyvodit nějaké důsledky?
Pospíšilíková M.: jedná se o přestupek, přestupky pro obec, na základě podání, řeší dle uzavřené smlouvy

přestupková komise Města Holešova
Žůrek P.: upozornil na olejové skvrny na nových chodnících

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u Holešova č.
6/2018 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

Vyhlaska cistota, verejna zelen UPRAV.

9. Schválení Programu rozvoje obce Kostelec u Holešova

Tento bod byl  usnesením ZO č. 1/2Z/2018 stažen s programu jednání.

10. Schválení určených zastupitelů

Na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu(stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2)
písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v   aktuálním znění je třeba aby ZO schválilo
určeného zastupitele pro územní plánování pro období 2018 - 2022. Určený zastupitel spolupracuje s
pořizovatelem a zpracovatelem při pořizování územně plánovací dkumentace a jejích změn v rozsahu
stanoveném zákonem.

Diskuze:
Pospíšilík R.: proč musíme mít určeného zastupitele pro územní plánování
Pospíšilíková M.: jedná se o požadavek příslušného odboru Města Holešova
Žůrek P.: upozornil na chybně uvedený odkaz na paragraf zákona o obcích v návrhu usnesení

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5)
písmeno a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění, určeného zastupitele Ing. Petra Hlobila st. pro plnění úkolů při pořizování územně plánovací
dokumentace obce a jejích změn v rozsahu příslušných ustanovení stavebního zákona. 

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 3 (Pospíšilík R., Sklenář V., Žůrek P.)
Usnesení č. 14/2Z/2018 bylo schváleno.

Obec Kostelec u Holešova je členem Mikroregionu Holešovsko, MAS Moštěnka,  Sdružení pro
hospodaření s odpady - skládka Bystřice pod Hostýnem,  a.s. VAK Přerov a VAK Kroměříž
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stanovuje Marcelu Pospíšilíkovou určeným zastupitelem k
zastupování obce ve sdruženích MAS Moštěnka, Mikroregion Holešovsko, Sdružení pro hospodaření s
odpady - skládka Bystřice pod Hostýnem,  a.s. VAK Přerov a VAK Kroměříž.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/2Z/2018 bylo schváleno.

11. Schválení hospodaření obce dle rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku
2019

Zastupitelé byli seznámeni s tím, že obec nemá na rok 2019 zpracovaný rozpočet. Ten bude zastupitelům
předložen na následující schůzi zastupitelstva obce. V prvních dvou měsících roku 2019 bude obec hospodařit
podle rozpočtového provizoria.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje hospodaření obce dle pravidel rozpočtového provizoria
dle § 13 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nejdéle do 31. 3. 2019.
Rozpočet bude čerpán nejvýše v objemu 1/12 skutečných rozpočtových výdajů roku 2018.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 16/2Z/2018 bylo schváleno.

12. Schválení odměn členů kulturní komise za činnost v roce 2018

Výše  odměn členů kulturní  komise  za  činnost  v  roce  2018 je  navržena předsedkyní  kulturní  komise  Z.
Zaviačičovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje odměny členům kulturní komise za činnost v roce 2018.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 17/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

Odměny kulturní komise za rok 2018

13. Schválení odměn předsedkyni kulturní komise

Předsedkyně kulturní komise Mgr. Michaela Mikešková není členkou zastupitelstva obce. V souladu s par. 84,
odst. 2, písm. v) rozhoduje ZO o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZO,
za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce. V usnesení ZO č. 15/1Z/2018 byla stanovena
výše měsíční odměny předsedovi komise na 1 475 Kč.

Diskuze:
Pospíšilík R.: na základě čeho byla stanovena výše odměny
Pospíšilíková M. : vycházelo se z usnesení, které bylo přijato na předchozím zasedání ZO, kde jsou

vyčísleny odměny pro předsedy výborů a komisí
Žůrek P.: jedná se o odměny předsedům, kteří jsou zároveň neuvolněnými členy ZO
Pospíšilíková M. : o odměnách za výkon funkce v případě, že se nejedná o člena ZO rozhoduje ZO.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje odměny předsedkyni kulturní komise Mgr. Michaele
Mikeškové ve výši 1 475 Kč/měs.
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Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2 (Sklenář V., Žůrek P.)
Usnesení č. 18/2Z/2018 bylo schváleno.

14. Schválení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí sponzorského daru pro Domov
pro osoby se zdravotním postižením Zborovice

V domově žije občan Karlovic pan Miloslav Přívara.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
sponzorského daru pro Domov pro osoby se zdravotním postižením, Hlavní 1, 768 32 Zborovice ve výši
3.000 Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

Sponzorský dar Domov - Zborovice
Návrh veřejnoprávní smlouvy DZP Zborovice

15. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro babybox ve Vsetíně

Ve vsetínské nemocnici bude 12.12.2018 otevřen nový babybox. Obec Kostelec u Holešova obdržela žádost o
sponzorský dar.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí sponzorského
daru pro babybox ve Vsetíně ve výši 2.000 Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

Babybox Vsetín
Návrh veřejnoprávní smlouvy - bybybox Vsetín

16. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. OT- 014330050822/002

Schválení smlouvy navazuje na "Usnesení č. 10/23/2017 - Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje
SMLOUVU č. 1030038248/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene při realizaci akce - Kabel NN na
pozemku p. č. 611/2 v k. ú. Kostelec u Holešova jako přívod na pozemek p. č. 611/4 v k. ú. Kostelec u Holešova,
majitelka paní Belzová Monika. Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy".

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-
014330050822/002 za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN na pozemku 611/2 v
majetku obce Kostelec u Holešova. Pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

Smlouva o zřízení věcného břemene
Parcela 611_2
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17. Projednání návrhu na spoluúčast obce na prodloužení vodovodního řadu

Bc. Monika Belzová, majitelka parcely č. 611/4 v k.ú. Kostelec u Holešova doručila osobně na OÚ Kostelec u
Holešova  "Návrh na spoluúčast obce na prodloužení vodovodního řadu". Jedná se o vybudování nového úseku
veřejného vodovodu v délce cca 210 m.  Výše uvedená parcela se nachází na lokalitě, která je v územním plánu
obce určena jako plocha individuálního bydlení, bez zpracované územní studie. Všechny pozemky na této
lokalitě jsou v soukromém vlastnictví. Podle informace projektanta je ceníková cena za 1 m vodovodního řadu
3.000 Kč.  Reálná cena je podstatně nižší (odhad ceny prodloužení vodovodu je cca 200 tis. Kč). RO projednala
návrh na zasedání č. 2/2018 a doporučuje ZO aby v dané věci bylo dále jednáno až po převedení pozemků p. č.
611/4 a 611/1 na stavební parcely.

Diskuze:
Belza: informace ze stavebního úřadu - převedení pozemku na st. parcelu je možné až po

postavení stavby, informace VaK, nejdříve je nutné vybudovat řad a poté napojení
přípojkami

Pospíšilíková M.: všechny pozemky v dané lokalitě jsou v soukromém vlastnictví, obec nevlastní žádný
pozemek, který by případným zájemcům mohla nabídnout

Marek T.: návrh - obec nechá zpracovat územní studii pro ucelenou část lokality (3 parcely)
Měrka P.: pokud obec vybuduje prodloužení vodovodu, bude tím do budoucna iniciovat případnou

zástavbu lokality RD
Dulava M.: obec by měla dát najevo, zda je pro rozvoj výstavby RD v obci nebo ne
Měrka F.: je možné, aby obec parcely vykoupila?
Surala J.: návrh hlasovat o dvou bodech 1. vypracování územní studie, 2. prodloužení vodovodu k

p.č. 611/4
Pospíšilíková M.: je třeba vypracovat přesnější rozpočet prodloužení vodovodu
Marek T.: informace ze stavebního úřadu - snad je možné získat dotaci
Žůrek P. : dát signál, že obec má zájem o výstavbu RD v této lokalitě
Marek T.: navrhuje dvě usnesení. 1. vypracování územní studie, 2. prodloužení vodovodu
Pospíšilíková M.: zvážit, zda dělat zastavovací studii na celou lokalitu, nebo jen na její ucelenou část (3

parcely)
Hlobil P. ml.: mají majitelé v úmyslu na pozemcích stavět RD?
Měrka F.: kontaktovat majitele pozemků, jestli by je nechtěli prodat obci

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova ukládá starostce obce zadání územní studie lokality "Za humny" v
k.ú. Kostelec u Holešova

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

Belzova_-_vodovod_2-2018R-7-1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova ukládá radě obce zjištění finanční náročnosti na vybudování 
prodloužení vodovodního řadu a prověření možnosti získání dotace.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 23/2Z/2018 bylo schváleno.

18. Rozpočtové opatření

ZO je předložen návrh rozpočtového  opatření č. 3/2018

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018.
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Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 24/2Z/2018 bylo schváleno.
Přílohy:

Návrh rozpočtového opatření č. 3 2018

19. Schválení používání soukromého vozidla pro služební účely

Obec Kostelec u Holešova namá k dispozici vozidlo pro služební potřeby starostky obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje využívání soukromého vozidla pro služební cesty
starostky obce a úhradu nákladů dle platných legislativních předpisů.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 25/2Z/2018 bylo schváleno.

20. Schválení příspěvku na stravné pro uvolněného zastupitele

Zaměstnavatel  je  dle  zákona 262/2006 Zákoník  práce v  platném znění  (§  236 odst.  1)  povinen umožnit
zaměstnancům  stravování.  Zaměstnavatel  může  svým  zaměstnancům  stravování  poskytovat  na  základě
podmínek stanovených ve vnitřním předpisu (§ 236 odst. 2).  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje poskytování příspěvku na stravu pro uvolněného
zastupitele - starostku obce ve výši  50 % z ceny jednoho jídla za jeden pracovní den.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 26/2Z/2018 bylo schváleno.

21. Diskuze

Diskuze:
Měrka P.: u sokolovny trčí z chodníku kabel, zjistit o co se jedná
Pospíšilík R.: proč RO vybrala nabídku firmy Topič
Klesnil Z.,
Pospíšilíková M.:

obě nabídky počítaly s odstávkou topení, fa. Topič do kotelny nainstalovala i
bojlery na teplou vodu, použitý typ kotle je kvalitní, nabídka byla za nižší cenu

Měrka F.: proč jsou nutné zvýšené náklady na opravy DS
Pospíšilíková M.: zatím řešeny nejnaléhavější věci, budova má řadu závad, celková rekonstrukce dle

připravené dokumentace pro stavební povolení by stála cca 6 mil. Kč.
Měrka F.: bude obec řešit úkapy na chodnících
Pospíšilíková M.: znečišťování úkapy není v OZV, dle právního rozkladu MV se řeší ne dle zákona o

obcích ale dle zákona o pozemních komunikacích
Hradil M.: samotné stání na chodníku je přestupek
Žůrek P. : v minulém volebním období jsem podal návrh udělat projekt pro občany, vyčlenit

částku, lidé si sami vybudují parkovací místo, obec zaplatí materiál
Surala J.: muselo by se řešit každé parkování na chodníku, i při kulturních, společenských a

sportovních akcích, problém je zjistit skutečného původce znečištění
Dulava M. : návrh na projednání problematiky parkování v obci na některém dalším

zastupitelstvu jako samostatný bod, dotaz - kdy budou zprovozněny optické kabely
v obci

Marek T.,
Pospíšilíková M.:

zatím jsou položeny jen chráničky, zájemci o přípojku mohou kontaktovat firmu
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Hlobil P. ml.: firma musí nejdřív provést zokruhování, nafoukat do chrániček optická vlákna a
pak bude možné budovat přípojky, předpoklad zahájení postupného napojování
2019, ukončení během 2 let

Měrka F.: je na rok 2019 naplánována oprava dalšího úseku chodníků
Pospíšilíková M.: budeme schvalovat Program rozvoje obce a rozpočet na r. 2019, a bude třeba

stanovit priority
Pospíšilík R: navrhuje udělat společné pracovní jednání k Programu rozvoje obce
Pospíšilíková M. : důležitější než textová část Programu je zásobník projektů, Program je živý

dokument, který se má aktualizovat.

22. Závěr

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova bylo ukončeno v 21:03 hod.

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

Ing. Oldřich Masný   ............................................................

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

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

 
Datum vyhotovení:


