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Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova   č. 17/2015 

Konané dne:    31.8.2015, 17:00 – 19:15 hod. 

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

Ing. Tomáš Marek – člen rady 

  RNDr. Marcela Pospíšilíková – místostarostka, člen rady 

  Vítězslav Rušikvas – člen rady  

Omluven: Tomáš Hlobil – člen rady 

 

Počet přítomných členů Rady obce 4 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. 16/2015 konané dne 10.8.2015. 

V období od předchozího jednání rady proběhlo: 

- rekonstrukce silnice Rymice – hranice okresu, občané informováni na vývěsce 
obce 

- rekonstrukce bytu v hasičské zbrojnici – práce téměř dokončeny, zveřejněn 
záměr obce k pronájmu bytu (vývěska, internetové stránky, vyjde i ve 
zpravodaji Kostka) 

- odprodej 8 m2 obecního pozemku pod garážemi bude předloženo  ke schválení 

zastupitelstvu obce na veřejném zasedání 15.9.2015 

- rekonstrukce školní kuchyně dokončena, provoz bude zahájen 1.9.2015 

- opravy pronajatého školního bytu na programu dnešního jednání RO 

- starosta obce prověřil možnost získání dotací na opravy komunikací v obci, 

nelze takto získat prostředky, nadále platí, že pokud v rozpočtu na rok 2015 
zůstanou finanční prostředky bude v letošním roce provedena oprava spár 

- autobusová čekárna Karlovice bude dokončena do 4.9.2015 

- Program rozvoje obce (PRO) zadán ke zpracování  odborné firmě  regiozona  

s.r.o. Luhačovice 

- „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (PFOVAK) na roky 2015 – 

2017“ ve výši 4 000 Kč/rok – bude postupně plněno 
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2. Rada vzala na vědomí   informace p. Pavla Jurici o možnostech právní ochrana obce 

 

3. Rada schválila podání žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 
v mimořádném termínu – výmaz školského zařízení – Školní jídelna s účinností od   
1. 9. 2015 u právnické osoby Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž 

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

4. Rada projednala dodatek ke Zřizovací listině Základní školy Kostelec u Holešova a 
pověřila starostu zpracováním písemného znění dodatku, který bude předložen 
zastupitelstvu obce ke schválení 

 

5. Rada schválila pokyn pro ředitele ZŠ Kostelec u Holešova k předání majetku 
využívaného ve školení kuchyni firmě SCOLAREST s účinností od 1. 9. 2015 

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

6. Rada schválila příspěvek na činnost žáků ZŠ Kostelec u Holešova ve školním roce 
2015/2016, Kostelecký slavíček  ve výši  5.000,- Kč 

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

7. Rada schválila vystavení objednávky u firmy FLORSTYL Kunovice – obnova 

krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova, částečná obnova ovocného sadu + 
revitalizace krajinné zeleně na parcelách 170/1 a 170/2, celková řešená plocha cca 3 
ha – realizační dokumentace pro potřeby podání žádosti o dotaci v ose 4.3. (OPŽP)., v 

ceně 42.000,- Kč bez DPH, termín odevzdání  žádosti 1. 10. 2015,  

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

8. Rada schválila vyštětování komunikace v lokalitě Kleštěnec z asfaltového recyklátu 

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

9. Rada projednala realizaci opravných prací ve školním bytě (okna, dveře, elektřina, 
zábradlí) 
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10. Rada schválila nové umístění  autobusové čekárny Karlovice  

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

11. Rada schválila záměr řešit dopravní značení v části obce Zahájí osazením dopravních 

značek v zájmu zachování průjezdnosti  
pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

12. Rada vzala na vědomí informaci starosty obce – pozvánka od společnosti  
SCOLAREST a  Obce Kostelec u Holešova na slavnostní otevření školní restaurace, 
které se bude konat 15. září 2015 od 15.00 hodin v ZŠ Kostelec u Holešova, pozvánku 

obdrží zastupitelé obce Kostelec u Holešova, starostové okolních obcí a ředitelé škol, 
které budou odebírat stravu, zástupci Rady rodičů a Školské rady. 
 

13. Rada vzala na vědomí informaci starosty obce k projektové dokumentaci pro ohlášení 
stavby na akci “OMRS Karlovice – příjezdní komunikace”. 
 

14. Rada obce stanovila výběrovou komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky malého 
rozsahu na službu - „Obnova aleje v lokalitě Za debří“ – 7. 9. 2015 v 17.05 h, ve 

složení T. Marek, V. Rušikvas, M. Pospíšilíková 

 

15. Rada schválila  v souladu s § 41 zákona o obcích – Smlouvu č. 15235144 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
životního prostředí (dotace na kompostéry) 

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

16. Rada schválila finanční podporu na péči Hospic na Svatém Kopečku ve výši 2000,- Kč 

(darovací smlouva, nutno schválit zastupitelstvem obce) 

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

 

17. Rada schválila  proplacení cestovních náhrad  - služební cesty starosty obce 
soukromým vozidlem v průběhu července a srpna 2015. 
pro 4, proti 0, zdržel se 0 
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18. Rada schválila  termín konání následujícího zasedání RO Kostelec u Holešova dne 
14. 9. 2015 v 17:00. 

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

    místostarostka obce                                              starosta obce 

 


