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Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova   č. 16/2015 

Konané dne:    10.8.2015, 17:00 – 20:00 hod. 

Přítomní:   Ing. Petr Hlobil – starosta obce, člen rady 

Tomáš Hlobil – člen rady 

  Ing. Tomáš Marek – člen rady 

RNDr. Marcela Pospíšilíková – místostarostka, člen rady 

  Vítězslav Rušikvas – člen rady  

 

Počet přítomných členů Rady obce5 z 5.  RO Kostelec u Holešova je usnášení schopná. 

Jednání rady řídil starosta obce Petr Hlobil, zapisovala RNDr. Marcela Pospíšilíková. 

Program jednání: 

1. Rada provedla  kontrolu zápisu z jednání Rady obce č. 15/2015 konané 

dne 20.7.2015V období od předchozího jednání rady proběhlo: 

- opravné a údržbové práce na ŠK zahájené  1. 7. 2015, bližší informace na jednání  RO 

- rozvoz kompostérů do domácností dle uzavřených smluv ukončen, rozvezeno 

200 ks kompostérů, zbývá 50 ks, zůstávají k dispozici občanům obce 

- malování MŠ Kostelec u Holešova provedeno 

- údržbové práce a pokosení trávy na rekultivované skládce Karlovice 

provedeno 

- čekárna na autobusové zastávce Karlovice,  bližší informace na jednání  RO 

- dva hlásiče veřejného rozhlasu v Kostelci a  Karlovicích opraveny    

- příspěvek na startovné pro tříčlenné družstvo v brokové střelbě odeslán 

- souhlas RO na zhotovení parkovacího stání ze zatravňovacích dílců v travnaté 

ploše na parcele č. 177/1 k.ú.  Karlovice doručen písemně žadateli 
- výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 

službu „Obnova aleje v lokalitě Za debří“ – Karlovice - uveřejněna 3. srpna, 

osloveno 7 firem, termín otevírání obálek 7.9.2015. 

 

2. Rada vzala na vědomí  informaci starosty obce – příprava dožínek mikroregionu 5. – 

6. září 2015, zúčastní se starosta obce, bude zajištěna  účast 3 členů SDH, občané 
budou informováni o konání dožínek na vývěskách.  
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3. Rada vzala na vědomí  informaci starosty obce o plánované rekonstrukci silnice 

II/490 od Rymic směrem na Starou Ves po hranici kraje, která bude prováděna od 
18.8. do 15.11.2015. Silnice bude průjezdná s omezením, provoz bude řízen semafory. 

 

4. Rada vzala na vědomí  informaci starosty obce o dokončení rekonstrukce objektu  
hasičské zbrojnice Kostelec u Holešova – (dokončovací práce – úprava dvorku za 

objektem, s E.ON jednáno o změně sazby z C02d na C45d - přímotopná sazba za 

elektřinu - 20 hodin nízkého tarifu denně, 4 hodiny plný tarif, nutné úpravy na 

elektroměru, úprava podlahy v chodbě a vymalování chodby, půda – vysátí). Částka 
na rekonstrukci dle rozpočtu obce na rok 2015 bude dodržena.   

 

5. Rada schválila   výši nájemného v rekonstruovaném bytě v objektu hasičské zbrojnice 
v ceně obvyklé za 1 m2.  Návratnost  částky investované do dokončení rekonstrukce je 
do 10 let.    

pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

6. Rada schválila zveřejnění inzerátu na pronájem bytu v objektu hasičské zbrojnice do 

30.8.2015, předpoklad pronájmu od 1.10.2015. 
pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

7. Rada vzala na vědomí  informaci starosty obce o provedeném vymalování knihovny, 

předpoklad investice do vybavení knihovny (nábytek) v roce 2016. 

 

8. Rada vzala na vědomí  informaci starosty obce o nezbytném opětovném projednání 
odprodeje 8 m2 obecního pozemku pod garážemi - digitalizací byla přidělena jiná 
parcelní čísla, bude předloženo  ke schválení zastupitelstvu obce na nejbližším 
veřejném zasedání. 

 

9. Rada vzala na vědomí  informaci starosty obce o postupu prací ve školní kuchyni, 
termín zahájení provozu školní kuchyně není ohrožen. 

 

10. Rada vzala na vědomí informaci starosty obce o pronájmu školního bytu paní 
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Lopraisové a provádění nezbytných drobných oprav v bytě. 
 

11. Rada vzala na vědomí  informaci starosty obce o provedené revizi cest a svislého a 

vodorovného dopravního značení v obci Kostelec u Holešova a Karlovice fy. NVB 

LINE – Ing. Kania – firma zaslala návrh řešení včetně cenové nabídky na jednotlivé 

práce. Starosta obce prověří možnost získání dotací. Pokud v rozpočtu na rok 2015 
zůstanou finanční prostředky bude v letošní roce provedena oprava spár. 

 

12. Rada vzala na vědomí  informaci starosty obce o návrhu stavby autobusové čekárny 

Karlovice a  termínu  její realizace. Práce provede p. Radim Tkadlčík, předpoklad do 

konce srpna 2015. Majiteli dotčeného pozemku (parcela č. 628/11 k.ú. Kostelec u 
Holešova) a objektu, který je postaven na dotčené parcele byl starostou předložen 
k podpisu souhlas s umístěním čekárny. 

 

13. Rada schválila  zadat zpracování Programu rozvoje obce (PRO) odborné firmě  
regiozona  s.r.o. Luhačovice. Program je důležitý pro získávání dotací na projekty.  
pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

14.  Rada schválila  „Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací (PFOVAK) na 

rok 2015 – 2017“ ve výši 4 000 Kč/rok. 
pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

15. Rada schválila  termín konání následujícího zasedání RO Kostelec u Holešova dne 
31. 8.2015, v 17:00. 

pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

…………………………….                                 ……………………………. 

    místostarostka obce                                              starosta obce 

 


