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hrazeny zjiž potvrzených prostředků získaných z dotačních titulů, a to elektronická úřední deska a dodávka 40 ks
kompostérů. Dále je zažádáno o dotaci do výše 250 tis. Kč na nový nábytek do kuchyně a židle a stoly do
vyčleněny finanční prostředky určené pro činnost spolků ve výši 922000 Kč. Příspěvkové organizace obce —
mateřská škola a základní škola byly na provoz a účelové projekty podpořeny dotací z rozpočtu obce ve výši téměř

5,2 mil. Kč.
Ve Strategickém plánu rozvoje obce Kostelec u Holešova na léta 2022 - 2027, který byl zastupitelstvem schválen
v prosinci 2021, jsou vypsány investiční akce, které mohou být inspirací pro rozhodování o prioritách budoucího
zastupitelstva zvoleného pro volební období 2022 - 2026. Znového Strategického rozvojového programu obce
budou pro realizaci vnadcházejícím volebním období již zcela připraveny projekty na rozšíření kapacity MŠ,
dokončení rekonstrukce chodníků v Kostelci a Karlovicích a projekt revitalizace rybníka v Karlovicích. Všechny tyto
projekty budou mít vyřízené stavební povolení a budeme na ně v roce 2022 podávat žádost o dotaci. Vedení obce
vzešlé z nadcházejících komunálních voleb bude tedy moci plynule navázat na realizaci investičních akcí, a pokud
bude alespoň na některé projekty získána dotace, bude mít připravené, kromě pěkného zůstatku na účtech obce
i prostředky na částečné finanční krytí nákladů těchto projektů z externích zdrojů.
Nyníještě jedna statistická informace, a to k fenoménu, který po celé volební období spotřebovával významnou část
pracovního nasazení starostky obce, které mohlo být za jiné situace věnováno pro obec užitečněji a účelněji. Ve
volebním období 2018 — 2022 obec evidovala a dosud (do 25. 5.) eviduje celkem 185 žádostí o informace v režimu
zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dalších 31 žádostí v režimu zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích. Výsledky práce starostky obce, spojené s vyřizováním takto rozsáhlé agendy, bohužel nikde v obci neuvidíte.
Jedná se pouze o spotřebovaný drahocenný čas a ňnanční prostředky, které byly takto „vyhozeny z okna“.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem krásné léto, plné prosluněných dnů a příjemných, nezapomenutelných zážitků

ze společných chvil strávených společně s vašimi blízkými.
RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce ©

U S N E S E N Íschůze Rady č. 4/2022 obce Kostelec u
Holešova konaná dne 21. 2. 2022
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje
4/4R/2022 uzavřeni servisní smlouvy na kamerový
systém 5 f. Roman Gahura, RG Systém, Včelín 1061,
Hulín 76824, IČ 67525423.

5/4R/2022 uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem
Holešov na výkon činností Městské policie Holešov
(odchyt volně pobíhajících psů, měření rychlosti v
obci) na území obce Kostelec u Holešova.
6/4R/2022 uzavření Dodatku č. 1 5 Ing. arch.
Františkem Lukášem na provádění činnosti TDS na
zakázce "Kostelec u Holešova - rekonstrukce Domu
seniorů".
7/4R/2022 uzavření Dodatku č. 1 5 Ing. Hynkem
Dvořákem na provádění činnosti koordinátora BOZP

na zakázce "Kostelec u Holešova - rekonstrukce Domu
seniorů".
9/4R/2022 sponzorský dar na kulturní akci - Džínový
ples na pořízení věcné ceny do tomboly do výše 3 000
Kč.

Rada obce Kostelec u Holešova neschvaluje
8/4R/2022 pronájem pozemku v majetku obce p. č.
625/13 k. ú. Kostelec u Holešova s ohledem na
skutečnost, že se jedná o migrační zónu pro zvěř (ze
stejného důvodu bylo zamítnuto oplocení pozemku na
protější straně cesty) a zároveň se jedná o ochranné
pásmo zdroje podzemní vody.
Rada obce Kostelec u Holešova souhlasí
3/4R/2022 se záměrem stavby dle projektové
dokumentace "Objekt č. ***, Kostelec u Holešova, SO
01 Prodejna smíšeného zboží, SO 02 Půdní vestavba

bytovéjednotky, 50 03 malá domovní ČOV".
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí
informace ke stavbě "Kostelec u Holešova rekonstrukce Domu seniorů". Rada obce Kostelec u
Holešova bere na vědomí informaci o plánovaných
pracích na rekonstrukci kanalizace odpadních vod,
kterou bude v březnu provádět VaK Kroměříž.

