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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. 26 obce Kostelec u Holešova

konané dne 5. 4. 2022 v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.

Doba jednání: 17:00 - 18:59
Přítomno: 14
Omluveni: 1 (Vojtěch Sklenář)
Neomluveni: 0
Předsedající: RNDr. Marcela Pospíšilíková
Zapisovatel*: RNDr. Marcela Pospíšilíková
Ověřovatelé zápisu: Vítězslav Rušikvas, Alois Hradil

*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 č. 25 zahájila starostka obce v 17:00 hod.

Bylo zvoleno pracovní předsednictvo:  Marcela Pospíšilíková, Petr Hlobil st., Martin Hradil
Hlasování:   12 - 2 - 0

Byla zvolena návrhová komise: Zdeněk Klesnil, Radoslav Pospíšilík, Tomáš Marek
Hlasování:   14 - 0 - 0

Byli zvoleni ověřovatelé zápisu:  Vítězslav Rušikvas, Alois Hradil
Hlasování:   14 - 0 - 0

Informace:
V průběhu zasedání ZO je pořizován zvukový záznam, který slouží pro potřeby vyhotovení zápisu. Zápis bude
pořizovat Marcela Pospíšilíková - starostka.
Soukromá osoba Ing. Petr Žůrek, Kostelec u Holešova č.p. 73, pořizuje videozáznam pro dokumentační a
veřejné účely, ÚOOÚ reg. č. 00063805.

Zápis ze zasedání ZO č. 25 byl ověřen a podepsán. Proti zápisu nebyla vznesena námitka.

Nový bod k zařazení na program zasedání ZO č. 26: "Zánik mandátu zastupitele Jakuba Zmeškala". Navrženo
zařadit na program ZZO jako bod č. 10.
Předkládá:  Marcela Pospíšilíková
Zdůvodnění: Dne 30.3.2022 v 11.00 hod. se na OÚ Kostelec u Holešova dostavil pan Jakub Zmeškal a ústně
informoval  starostku  obce  Kostelec  u  Holešova  o  změně  trvalého  bydliště  mimo  obvod  obce  Kostelec
u Holešova, od 28.3.2022 je hlášen k trvalému pobytu v obci Němčice. Podmínka trvalého pobytu v obci, jako
podmínka volitelnosti po celé funkční období, je zahrnuta v pojmu „občan obce“, který je vymezen v § 16
zákona 128/200 Sb. o obcích. Zánik mandátu zastupitele z důvodu ztráty volitelnosti je dán v § 55 odst. 3 písm.
b) zákona 491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zařazení bodu "Zánik mandátu zastupitele Jakuba
Zmeškala" jako bod č. 10 na program zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 26.
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Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 1/26Z/2022 bylo schváleno.

Nový bod k zařazení na program zasedání ZO č. 26: "Žádost o příspěvek na sociální projekt". Navrženo zařadit
na program ZZO jako bod č. 11.
Předkládá:  Marcela Pospíšilíková
Zdůvodnění: Dne 4.4.2022 byla na OÚ Kostelec u Holešova doručena žádost o příspěvek na sociální projekt 
pro Centrum pro seniory Holešov.  Principem sociálního projektu je zakoupení reklamní plochy na sociálním
automobilu, kdy za prostředky utržené z reklamy se tento automobil zakoupí, minimální částka za reklamní
plochu je jednorázový příspěvek 6 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje zařazení bodu "Žádost o příspěvek na sociální projekt"
jako bod č. 11 na program zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 26.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 2/26Z/2022 bylo schváleno.

Program ZZO č. 26:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ZO č. 25
3. Informace o činnosti
4. Schválení zhotovitelů veřejných zakázek
5. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace "Základní škola, Kostelec u Holešova, okres
Kroměříž"
6. Schválení používání soukromého vozidla hospodářky obce pro služební účely
7. Veřejnoprávní smlouva
8. Informace ke stavbě "Kostelec u Holešova - Rekonstrukce domu seniorů"
9. Stanovení počtu členů ZO Kostelec u Holešova dle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
10. Zánik mandátu zastupitele Jakuba Zmeškala
11. Žádost o příspěvek na sociální projekt
12 Diskuze - různé
13. Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje program zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 26.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 3/26Z/2022 bylo schváleno.

2. Kontrola plnění usnesení ZO č. 25

4/25Z/2022 ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí  dotace z rozpočtu obce Kostelec
u Holešova na rok 2022 s Mysliveckým spolkem Kostelecký les  ve výši 15 000 Kč. - smlouva uzavřena
5/25Z/2022 ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Kostelec u Holešova
na poskytnutí dotace z  rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2022 ve výši 15 000 Kč. - smlouva uzavřena
6/25Z/2022  ZO  schvaluje   uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  s  SK  Moravan   Kostelec  u  Holešova,  z.s.
na poskytnutí dotace z  rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2022 ve výši 85 000 Kč. - smlouva uzavřena
7/25Z/2022 ZO schvaluje uzavření  veřejnoprávní smlouvy s Kosteláň, z.s. z  rozpočtu obce Kostelec u Holešova
na rok 2022 ve výši 20 000 Kč. - smlouva uzavřena
8/25Z/2022 ZO schvaluje uzavření  veřejnoprávní smlouvy se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska  Sbor
dobrovolných hasičů Karlovice na poskytnutí dotace z  rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2022 ve výši
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33 000 Kč. - smlouva uzavřena
9/25Z/2022  ZO  schvaluje  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  s  Klubem  vojáků  v  záloze  Kostelec
u  Holešova  z   rozpočtu  obce  Kostelec  u  Holešova  na  rok  2022  ve  výši  13  000  Kč.  -  smlouva  uzavřena
10/25Z/2022  ZO  schvaluje   uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  se  Sdružením  rodičů  žáků  ZŠ  v  Kostelci
u Holešova na poskytnutí dotace z  rozpočtu obce Kostelec u Holešova na rok 2022 ve výši 15 000 Kč. -
smlouva uzavřena
11/25Z/2022 ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kostelec
u Holešova ve výši 4080 Kč  pro Příspěvkovou organizaci Dětské Centrum Zlín p. o., Burešov 3675, 760 01 Zlín
na zajištění Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. - smlouva uzavřena
12/25Z/2022 ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí  dotace z rozpočtu obce Kostelec
u Holešova ve výši 9 200 Kč  pro Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín Louky
na zajištění sociální služby Raná péče. - smlouva uzavřena
13/25Z/2022 ZO schvaluje  prodej části parcely  č. 736/29 k.ú. Kostelec u Holešova, která je v majetku obce
paní  Blance  Štekovičové,  Lazy  IV  3873  Zlín  za  cenu  20  Kč/m2.  Úhrady  veškerých  nezbytných  nákladů
předcházejících prodeji  pozemku a spojených s převodem pozemku na nového majitele zaplatí  kupující  –
o usnesení ZO informována žadatelka
14/25Z/2022 ZO souhlasí s výmazem  předkupního práva na pozemek p.č. st. 476 (dříve p.č. 170/14)  k.ú.
Kostelec u Holešova. – o usnesení ZO informována žadatel
15/25Z/2022 ZO schvaluje uzavření Smlouvy č.  OT-001030074719/001-PERF o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ke stavbě "Kostelec u Hol., p. Fuit, smyčka NN. s  EG.D, a. s.  - smlouva uzavřena
16/25Z/2022 ZO schvaluje  zadávací  dokumentaci  veřejné zakázky "„Vybudování  varovného a výstražného
systému – protipovodňová opatření  obce Kostelec u Holešova“.-  VŘ proběhlo na programu ZZO č.  26 je
rozhodnutí o zhotoviteli
17/25Z/2022  ZO  schvaluje  portfolio  firem  k  zaslání  výzvy  k  předložení  nabídky  na  veřejnou
zakázku „Vybudování varovného a výstražného systému – protipovodňová opatření obce Kostelec u Holešova“ -
VŘ proběhlo na programu ZZO č. 26 je rozhodnutí o zhotoviteli
18/25Z/2022  ZO  schvaluje  navržené  složení  výběrové  komise  pro  výběr  zhotovitele  veřejné
zakázky „Vybudování varovného a výstražného systému – protipovodňová opatření obce Kostelec u Holešova“ -
VŘ proběhlo na programu ZZO č. 26 je rozhodnutí o zhotoviteli
19/25Z/2022 ZO schvaluje schvaluje provedení změny ve Strategickém programu rozvoje obce na r. 2022 -
2027  spočívající  ve  změně  názvu  investiční  akce  uvedené  pod  číslem projekt  16  na  "NOVÉ VYBAVENÍ
MYSLIVNY" – nové znění SPO zveřejněno na webových stránkách obce
20/25Z/2022 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení zařízení  pro kulturní činnost obcí a činnost
spolků - vybavení  Myslivny – výzva byla vyhlášena 14.3., od 21. 3. 2022 do 18. 4. 2022 probíhá sběr žádostí
21/25Z/2022 ZO schvaluje financování akce "Kaple sv. Floriána - stavební udržovací práce" z vlastních zdrojů a
pověřuje RO zajištěním cenových nabídek od min. 2  zhotovitelů – osloveni 4 dodavatelé, 2 nabídky předloženy
k projednání ZO
22/25Z/2022 ZO schvaluje DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20. 9. 2021 „Kostelec u Holešova –
Rekonstrukce Domu seniorů“ – dodatek uzavřen

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení ze zasedání
ZO č. 25.

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Informace o činnosti

Mezi zasedáním ZO č. 25 a 26 se konaly schůze RO č.  5/2022, 6/2022 a 7/2022

Rada obce schválila usnesením č.:

2/5R/2022 objednání aktualizace PD na revitalizaci rybníka Karlovice dle předložené nabídky
3/5R/2022 objednání  administrace  žádosti o dotaci na revitalizaci rybníka Karlovice dle předložené nabídky.
4/5R/2022 objednání zpracování PD na rekonstrukci chodníků v Kostelci u Holešova dle předložené nabídky.
5/5R/2022 že,  zajištění  školního stravování  (s  max.  kapacitou 500 obědů/den)  bude předmětem činnosti
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příspěvkové organizace Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž a souhlasí se zápisem školní
jídelny do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.9.2022.
6/5R/2022  osvobození  p.  Vlastimila  Tomečka  (nar.  20.4.1973),  bytem  Karlovice  311,  768  43  Kostelec
u Holešova  od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
7/5R/2022 zaslání poptávek na realizaci zakázky "Kaple Sv. Floriána - stavební udržovací práce" firmám f.
RAPOS, spol. s r.o. a ROVINA stavební, a.s., Raval Interiér s.r.o. a Pělucha střechy s.r.o.
8/5R/2022 cestovní zprávy ze služebních cest starostky obce za období  od 16.12. 2021 do 21.2.2022.
9/5R/2022 podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu – snížení
počtu dětí  v MŠ z  30 na  26 s účinností  nejblíže možnou, u právnické osoby Mateřská škola, Kostelec
u Holešova, okres Kroměříž. Rada obce žádá z důvodů uvedených v žádosti dle § 146 odst. 2 školského zákona
o prominutí zmeškání termínu pro předložení žádosti.
3/7R/2022  DODATEK č. 2 SMLOUVY PŘÍKAZNÍ o výkonu technického dozoru stavebníka na akci "Kostelec
u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů".

Rada obce neschválila usnesením č.:
4/7R/2022   osvobození  p.  Miroslava  Obadálka,  nar.  28.8.1987,  trvale  bytem  Kostelec  u  Holešova
149 od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, OZV č.  2/2020 neumožňuje uplatnění
výjimky pro tento případ.

Rada obce souhlasila usnesením č.:

5/7R/2022  s předložením smlouvy o poradenské a konzultační činnosti s f. ND agentura s.r.o. na zpracování
žádosti do dotační výzvy SFDI (chodníky Kostelec).
6/7R/2022  s výstavbou dešťové přípojky na parcelách č. 437/3 a 757 k.ú Kostelec u Holešova a  s napojením
na obecní kanalizační řad na parcele č. 757 k.ú Kostelec u Holešova.

Další  informace:

23.2. - doručeno prodloužení stavebního povolení na chodník v Karlovicích, prodlouženo do 28.2.2024
28.2. - odeslány podklady a objednávka administrátorovi  žádosti o dotaci (Myslivna), 6.4. konzultace projektu
na MAS 
- jednání s vedením ZŠ a vedoucí ŠK o dalším postupu ve školním stravování od 1.9.2022
- odeslán dotazník EKOKOM 
28.2. jednání s Ing. Zelinkovou a Ing. Jurčákem (administrátor dotace) ve věci dalších postupných kroků
v projektu rozšíření kapacity MŠ, do konce dubna bude požádáno o stavební povolení
- montáž ochranné sítě na schodišti vedlejšího vchodu do ŠJ
3.3. proběhla kontrola KHS ZK ve ŠK - bez připomínek
18.3.2022 proběhlo  zasedání  výběrové  komise  zakázky  „Vybudování  varovného a  výstražného  systému –
protipovodňová opatření obce Kostelec u Holešova“.
18.3.  na účet obce u ČNB byla 18.3. připsána dotace z OPŽP na rekonstrukci kotelny ve výši 1 435 801,39 Kč
21.3. proběhla pracovní schůzka RO s majiteli pozemků na lokalitě BI 6 k žádosti o prodloužení vodovodu
21.3. podána žádost o změnu v rejstříku škol a školských zařízení – snížení počtu dětí v MŠ z 30 na 26, 4.4.
doručeno oznámení KÚ ZK o účinnosti změny od 1.5.2022
23.3. u VaK Kroměříž objednána oprava porušené kanalizace v Karlovicích u č.p. 236, po odkrytí zjištěna
rozbitá kanalizační roura a kanalizace z velké části zanesená
- 24.3. ze SÚ MÚ Holešov doručeno oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby "Rekonstrukce
vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova, ústní jednání je stanoveno na 7.4.2022

Účast starostky na seminářích, konferencích a schůzích:

25.3. - pracovní schůzka starostů Mikroregionu Holešovsko - informace o situaci s ukrajinskými uprchlíky v
regionu, evidence uprchlíků, možnosti obcí pomoci s ubytováním uprchlíků a organizace pomoci na úřadu
práce, sociálním odboru MÚ, Charita, 
29.3. Seminář – ochrana osobních údajů podle obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné správě
5.4. Den malých obcí (Olomouc)

Přehled podaných žádostí s požadavkem vyřízení dle zákona 106/1999 Sb.

V období mezi konáním zasedáním ZO 25 až 26  byly vyřízeny nebo jsou připravovány k vyřízení - 4 žádosti od 
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PO, 1 žádost od  zastupitele obce P. Žůrka , 2 žádosti od FO

Diskuze:
Pospíšilík R. co se domluvilo na schůzce s majiteli pozemků 21.3.
Pospíšilíková M. podklady ke schůzce připravil podklady, RO usoudila, že je třeba ještě nějaké věci si

vyjasnit
Hlobil P. st. na pracovní schůzce byli přítomni všichni členové RO a pozváni byli všichni majitelé

pozemků na lokalitě BI 6, v první části jsem informoval o vývoji počtu obyvatel a výstavbě
nebo rekonstrukci RD v Kostelci u Holešova a počtu stavebních míst, druhá část se týkala
lokality BI 6, obec tuto lokalitu určila jako zónu bydlení a nechala zpracovat zástavbovou
studii, pozemky jsou soukromým majetkem a je na majitelích aby rozhodli o dalším
postupu, jedna možnost - obec pozemky odkoupí, nechá je rozměřit na stavební parcely,
nechá zasíťovat a zpětně odprodá k výstavbě, majitelé pozemků budou mít předkupní
právo, výkupní cena pro stavebníky bude zohledňovat výkupní cenu pozemku + náklady
na zasíťování - částka o které by ZO rozhodlo , že se chce na zasíťování podílet,
druhá možnost - majitelé se sami rozhodnou jak budou s pozemky nakládat

Pospíšilíková M. zástavbová studie řeší i přístupovou komunikaci ke všem RD, je to pozemek, kterým
by měly být vedeny všechny inženýrské sítě a proto je třeba aby byla v majetku obce, celá
lokalita by měla být rozměřena na parcely, majitelé se musí dohodnout na vlastnictví
jednotlivých parcel a obec pak bude moci jednat s konkrétními majiteli jednotlivých
parcel

Pospíšilík R. takže v podstatě nic
Pospíšilíková M. bylo vyjádřeno stanovisko obce - první krok k řešení situace, teď je rozhodnutí

na majitelích parcel
Hlobil P. st. v diskuzi mohu odprezentovat co jsem měl připraveno na pracovní schůzku
Pospíšilík R. dále se mluvilo, že se bude prodlužovat nějaká kanalizace
Pospíšilíková M. jednalo se o žádost pana Slováčka, který zakoupil parcely na garážišti na Zahájí a pro

vydání stavebního povolení potřebuje souhlas obce s umístěním přípojky k dešťové
kanalizaci a s připojením na dešťovou kanalizaci tzn. na novou kanalizaci, kterou bude
prodloužena stávající kanalizace, která byla v minulosti postavena na černo a dodatečně
zlegalizovaná

Pospíšilík R. v souvislosti s Domem seniorů se mluvilo o nějakém dodatku smlouvy
Pospíšilíková M. jedná se o dodatek na technický dozor stavebníka v souvislosti s prodloužením

stavebních prací
Měrka P. mám dotaz k jídelně - co se stalo?
Pospíšilíková M. smlouva s nájemcem končí 31.8.2022, RO jako zřizovatel musí rozhodnout o způsobu

dalšího provozování, proto jsme si pozvali vedení ZŠ a vedoucí školní kuchyně a zeptali
jsme se jich na jejich názor, na stole byly 3 varianty: první - pokračovat v pronájmu,
druhá - provozovatelem bude obec, třetí - provozovatelem bude ZŠ, před jednáním jsme
zavrhli variantu č. 2, rozhodovalo se o variantě 1. a 3., škola projevila zájem stát
se provozovatelem ŠK a ŠJ a proto jsme diskutovali o podmínkách provozu především
s ohledem na transparentnost v hospodaření se ziskem generovaným z vaření pro cizí
strávníky, pro obec je nepřijatelné aby tento zisk šel do rozpočtu školy a byl používán pro
jiné účely než pro účely související s provozem ŠK jak tomu bylo dříve, ze zisku by měla
být např. hrazena obnova nějakého zařízení kuchyně a pod. , vedení školy má v plánu
zřídit zvláštní účet pro ŠK, RO, na základě informací vedení ZŠ jak si představuje
budoucí provozování ŠK, se rozhodla schválit variantu 3

Měrka P. přechod od provozu ŠK k pronájmu byl poměrně bouřlivý, ještě nedávno se na Scolarest
pěly ódy, teď končí smlouva a mě zajímá jestli tam byla nějaká nespokojenost, že
se nepokračuje

Hlobil P. st. když jsme se v minulosti rozhodovali jak dál se ŠK, byla tehdy ŠK z hygienického hlediska
skoro na zavření - kluzká podlaha, vedle plynového sporáku plynová bomba, vařily jenom
dvě plotýnky, do myčky se prostředek dávkoval ručně z vršku od mycího prostředku,
kýble z horkou vodou se nosily vylévat v rukách - paní si tam opařila nohu, důvodem
pronájmu byla možnost kuchyň z peněz za nájem za 7 let kuchyň opravit a vybavit,
personál a vedoucí kuchyně díky nájemci je dobře zaškolen a po celou dobu nájmu nebyl
žádný problém, problém měl jen jeden zastupitel, který to řešil i trestním oznámením, ale
to už je vše pryč, RO si dovedla představit, že se bude pokračovat dále a dovedli jsme
také naslouchat vedení ZŠ a ŠK, které za 7 let nasbíraných zkušeností si troufají provoz
zajistit
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Pospíšilíková M. v květnu bude nájemci na základě smlouvy zaplacena úhrada ve výši 1 000 Kč a veškeré
zařízení, kterým nájemce kuchyň a jídelnu vybavil, přejde do majetku obce, zisk
z provozu kuchyně bude sloužit pro obnovu dosluhujícího vybavení ŠK a ŠJ

Klesnil Z. myslím, že na otázku "co se změnilo?" byla vyčerpávající odpověď
Žůrek P. zařízení ŠK by měla vlastnit ZŠ, která na ní bude vytvářet zisk, obec by měla předat

zařízení ZŠ
Pospíšilíková M. projednám s vedením ZŠ
Žůrek P. do konce dubna má být požádáno o SP na rekonstrukci MŠ, ZO by mělo projekt předtím

vidět
Pospíšilíková M. projekt je zpracovatelkou postupně doplňován na základě doporučení administrátora

dotace, vznesu dotaz na zpracovatelku, zda už může poskytnout více-méně finální verzi
a hned jak ji dostanu, tak ji poskytnu ZO, projekt je průběžně konzultován i starostkou a
změny, které mají za cíl maximálně vyhovět požadavkům poskytovatele dotace, jsou
průběžně představovány RO, je to velmi důležité neboť podle dostupných informací
z MMR bude podstatná část alokace na MŠ z letošní výzvy, tak jak je zatím postavena,
orientována na MŠ v okolí Prahy a Brna,  my máme šanci uspět u druhé části alokace,
která bude zohledňovat to, zda je MŠ provozována na výjimku KHS a to naše MŠ splňuje
z hlediska počtu dětí, ale jsou tam další parametry, které budou zásadní v tom, aby
projekt měl šanci uspět

Pospíšilík R. kdo tedy bude zřizovatelem ŠJ
Hlobil P. ml. nikdo, to je činnost, je to stejné jako to bylo vždy
Pospíšilík R. a zápis do rejstříku škol a školských zařízení budeme dnes schvalovat?
Pospíšilíková M. ne my dnes budeme schvalovat změnu zřizovací listiny ZŠ, do které bude

zapsána hostinská činnost, usnesení zastupitelstva je jednou z několika příloh žádosti
o změnu zápisu v rejstříku škol o který bude žádat ZŠ

Hlobil P. st. ještě jednou vysvětlím - zřizovatel ZŠ je povinen zajistit stravování žáků, toto lze zajistit
nájemní smlouvou s tím kdo provozuje tuto činnost, nebo prostřednictvím ZŠ, která
provozuje činnost školního stravování

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace o činnosti

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

4. Schválení zhotovitelů veřejných zakázek

18.3.2022  od8:00  hod.  proběhlo  hodnocení  nabídek   firem   ve   zjednodušeném  podlimitním  řízení
na  zhotovitele  zakázky   „Vybudování  varovného  a  výstražného  systému –  protipovodňová  opatření  obce
Kostelec  u  Holešova“.   Nabídky  podaly  celkem 3  firmy,  přičemž  všechny  splnily  požadavky  zadavatele.
Výběrová komise doporučila  schválit jako zhotovitele zakázky firmu ELSPET s.r.o., Palackého 353, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, IČ 63489996 která nabídla nejnižší cenu.

Diskuze:
Pospíšilík R. co nového vznikne
Pospíšilíková M. budeme mít nový povodňový plán, budeme mít digitální rozhlas, bude vyměněna

ústředna, která je zastaralá a z tohoto důvodu již nejsou náhradní díly na její opravu,
rozšíří se možnosti předávání informací o další funkce, které má např. tzv. mobilní
rozhlas

Žůrek P. upozornil na chybu administrátora v dokumentu Oznámení o výběru a požadoval
dokumenty v příloze ve formátu .pdf

Pospíšilíková M. vykomunikuji s administrátorem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje vítěze výběrového řízení na zakázku  „Vybudování
varovného a výstražného systému – protipovodňová opatření obce Kostelec u Holešova“ 
firmu ELSPET s.r.o., Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
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Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 4/26Z/2022 bylo schváleno.

Přílohy:
Oznámení o výběru_Kostelec u H
Rozhodnutí o výběru_Kostelec u H

V období od 8.3. do 21.3.  probíhalo poptávkové řízení u 4 firem na zakázku "Kaple Sv. Floriána - stavební
udržovací práce".  ZO byly předloženy nabídky firem ROVINA stavební, a.s. a Pělucha střechy s.r.o.

Diskuze:
Pospíšilík R. jak nabídky proběhly
Pospíšilíková M. čtyřem firmám byla poslána PD a výkaz výměr, RO rozhodla, které firmy budou obeslány,

postup je v souladu s interní směrnicí obce o zadávání zakázek malého rozsahu
Pospíšilík R. nezazněla tu cena
Pospíšilíková M. obě nabídky jsou v příloze k tomuto bodu, finanční prostředky, které se vynaloží navíc

oproti schválenému rozpočtu obce na rok 2022 jsme schopni bez problémů pokrýt

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje uzavření smlouvy na zakázku "Kaple Sv. Floriána -
stavební udržovací práce" s firmou Pělucha střechy s.r.o., Třebětice 68,  769 01 Holešov, IČ 0862111.

Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 1 (Marek T.) / Zdrželo se: 2 (Hlobil ml. P., Žůrek P.)

Usnesení č. 5/26Z/2022 bylo schváleno.

Přílohy:
Nabídka_Rovina_Kaplička_Karlovice
Pělucha střechy

5. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace "Základní škola, Kostelec u Holešova,
okres Kroměříž"

ZO  byl  předložen  Dodatek  č.  3   ke  Zřizovací  listině  příspěvkové  organizace  "Základní  škola,  Kostelec
u Holešova,  okres Kroměříž".  Dodatkem je stanoveno,  že  zajištění  školního stravování  bude předmětem
činnosti příspěvkové organizace Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž.

Diskuze:
Žůrek P. kdo bude dělat garanta na hostinskou činnost, je to vázaná živnost podle živnostenského

zákona
Pospíšilíková M. vedoucí ŠK
Měrka P. tam je potřeba vzdělání
Pospíšilíková M. zeptám se Radka Pospíšilíka, dodatek ke zřizovací listině cituje přesně její znění z doby

před pronájmem, kdy byl Radek starostou a ŠK provozovala ZŠ
Pospíšilík R. myslím, že na to měla škola zřízenou živnost, nebo provozovatel nevím přesně jak to bylo
Hlobil P. st. mám za to, že škola měla živnost
Měrka P. u činnosti vázané se uznává i praxe, tuším 6 let, je potřeba to zjistit na ŽÚ
Pospíšilíková M. upozorníme vedení ZŠ aby si tuto záležitost pohlídali
Hlobil P. ml. budu hlasovat pro, ale osobně bych byl radši, kdyby to zůstalo pod Scolarestem,

z pohledu zastupitelnosti, odbornosti, školení atd.
Pospíšilíková M. pokud by zastupitelstvo po volbách mělo jiný názor na provozování ŠK, tak se to dá

změnit

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Dodatek č. 3  ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace "Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž".
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Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6/26Z/2022 bylo schváleno.

Přílohy:
Dodatek č. 3 zřizovací listiny ZŠ

6. Schválení používání soukromého vozidla hospodářky obce pro služební účely

Obec Kostelec u Holešova nemá služební vozidlo pro potřeby obecního úřadu. Hospodářka obce paní Pavla
Procházková  má  řidičský  průkaz  a  pro  vyřizování  služebních  záležitostí  potřebuje  mít  možnost  dojezdu
na místo určení osobním vozidlem.

Diskuze:
Pospíšilík R. zastupitelstvo toto nemusí schvalovat, v kompetenci starostky je příkazem

k jízdě hospodářce jako zaměstnanci OÚ služební cestu schválit
Měrka P. myslím, že je možné řešit příkazem k jízdě
Pospíšilíková M. dobrá změníme usnesení, že ZO bere na vědomí

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova bere na vědomí využívání soukromého vozidla hospodářky obce 
pro její služební cesty  a úhradu nákladů dle platných legislativních předpisů.

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

7. Veřejnoprávní smlouva

Obec Kostelec u Holešova obdržela žádost od Linky bezpečí z.s. o pokračování podpory. V dané věci byla
ZO předložena veřejnoprávní smlouva. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
číslo D/2020/10 s organizací Linka bezpečí z.s. na poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši
1000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 2 (Pospíšilík A., Žůrek P.)

Usnesení č. 7/26Z/2022 bylo schváleno.

Přílohy:
Žádost - Linka bezpečí
Veřejnoprávní smlouva

8. Informace ke stavbě "Kostelec u Holešova - Rekonstrukce domu seniorů"

Na stavbě pracují souběžně štukatéři, dlaždiči, klempíři, zámečníci a natěrač. Cílem je finalizovat a zdárně
dokončit realizované dílo. Postupně dochází k demontáži lešení. Závěrečnou fází prováděných prací je položení
okapového chodníku a montáž odvětrávacího soklu. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení stavby
vlivem nepříznivých klimatických podmínek v období od 01. 02. 2022 do 13. 03. 2022. Prezentace - fota
současného stavu prací s komentářem.

Diskuze:
Žůrek P. bude to poslední dodatek na posun termínu?
Hlobil P. st ano, ale ještě bude jeden dodatek - finální cena po započtení víceprací a méněprací
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Pospíšilíková M. firma žádala o uzavření dodatků na termín dokončení vždy o tolik dnů, kolik pracovních
dnů nebylo možné z důvodu nepřízně počasí na stavbě pracovat, myslím že je to poctivý
přístup

Hlobil P. st z důvodu problémů před zahájením prací - odstoupení vítěze VŘ, oslovení dalších
uchazečů a pod. se stalo, že se nám zahájení posunulo do klimaticky nepříznivé sezóny,
práce jsou před dokončením a na dlouho budou vyřešeny problémy se kterými jsme
se dlouhodobě potýkali - nový kotel, nový ohřívač vody, nové rozvody teplé vody, nová
střecha

Pospíšilíková M. podařilo se chemickou injektáží a rekuperací ve třech bytech to, že momentálně
se neprojevuje vzlínání vlhkosti v přízemí budovy, problém ale stále zůstává, neboť
nebyla odstraněna jeho příčina - prosakování vlhkosti z přilehlého svahu do geotextilie
v podlaze budovy, to je možné jen odvedením prosakující vody hloubkovou drenáží,
snížení vlhkosti napomůže i instalace odvětrávacího soklu, která je prováděna v rámci
rekonstrukce

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne
20. 9. 2021 „Kostelec u Holešova – Rekonstrukce Domu seniorů“

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8/26Z/2022 bylo schváleno.

Přílohy:
Žádost_o_prodloužení_termínu_Kostelec_Domov_senior
Příloha_č1_Kopie_SD_Kostelec_u_Holešova_Rek_domu_s
DODATEK č 4

9. Stanovení počtu členů ZO Kostelec u Holešova dle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví
v souladu se Zákonem o obcích zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva
obce. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova stanovuje pro příští volební období 2022 - 2026 zastupitelstvo
obce  Kostelec u Holešova v počtu 15 členů.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 2 (Marek T., Zmeškal J.)

Usnesení č. 9/26Z/2022 bylo schváleno.

10. Zánik mandátu zastupitele Jakuba Zmeškala

O návrhu usnesení nehlasoval zastupitel Jakub Zmeškal.

Diskuze:
Hlobil P. ml. kdo je náhradníkem
Pospíšilíková M. pan Roman Pospíšilík

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vyslovuje ,v souladu s §. 55 bod 3b)  zákona č. 491/2001 o
volbách do zastupitelstev obcí, zánik mandátu zastupitele obce Kostelec u Holešova Jakuba Zmeškala.
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Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10/26Z/2022 bylo schváleno.

11. Žádost o příspěvek na sociální projekt

Diskuze:
Měrka P. jaké potřeby to budou
Pospíšilíková M. jedná se o sociální vozidlo i pro domov důchodců, přesně jsem nezjišťovala na co vše

se používá, příspěvky jsme vždy dávali těm organizacím, které poskytovaly služby
občanům naší obce a někteří klienti domova důchodců v Holešově jsou z obce a jistě
i v budoucnu, zde někteří další budou

Měrka P. zajímal by mě účel na který se auto používá, myslím, že bychom tam reklamu ani
nemuseli mít

Pospíšilíková M. centrum pro seniory určitě pro své potřeby auto potřebuje a našlo si způsob jak na něj
získat prostředky, zajišťuje to pro ně reklamní firma Kompakt Poděbrady, stejně jako
v r. 2016, obci nejde o reklamu, ale o příspěvek na dobrou věc

Hlobil P. st. paní starostka mluvila s ředitelkou DS, v domě seniorů Holešov máme několik občanů, a
auto asi může sloužit k odvozu seniorů k lékaři, zabezpečení zdravotních potřeb a
spoustu dalších věcí, přispívají i jiné obce, já v tom nevidím problém a ani v reklamě
na autě, máme velmi pěkný znak obce

Hlobil P. ml. už když se podívám na typ auta tak je vidět, na jaký účel se dá využít, ředitel jím asi
jezdit nebude.....

Žůrek P. takové auto jezdí v Přerově a teď jsem teprve pochopil o co se jedná, tato prezentace
se mi nelíbí

Pospíšilíková M. účel asi převážil nad prostředky, estetika asi není tak důležitá
Měrka P. někdy dárce nechce být zveřejněn

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje poskytnutí příspěvku na sociální projekt  sociálního
vozidla pro "Centrum seniorů Holešov" ve výši 6 000 Kč formou zakoupení reklamní plochy na tomto
vozidle.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 11/26Z/2022 bylo schváleno.

Přílohy:
Žádost
Fotografie 2016

12. Diskuze - různé

nebyly příspěvky diskuze

13. Závěr

Zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 26 bylo ukončeno 5.4.2022 v 18:59 hod.

Ověřovatelé: Vítězslav Rušikvas   ............................................................
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Alois Hradil   ............................................................
 
Starostka RNDr. Marcela Pospíšilíková v. r.   ............................................................
 
Místostarosta Ing. Petr Hlobil st. v. r.   ............................................................
 
Datum vyhotovení:


