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Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova   č. 19/2015 

Konané dne:    14.9.2015, 17:00 – 18:00 hod. 

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

  RNDr. Marcela Pospíšilíková – místostarostka, člen rady 

  Vítězslav Rušikvas – člen rady  

Ing. Tomáš Marek – 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. 17/2015 konané dne 31.8.2015 

a 18/2015 konané dne 7.9.2015. V období od předchozích jednání rady proběhlo: 

- právní ochrana obce, v jednání, čekáme na zaslání materiálů 

- změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení – výmaz školského 
zařízení Školní jídelna u právnické osoby ZŠ Kostelec u Holešova – žádost 
podána, informován písemně ředitel ZŠ 

- dodatek ke Zřizovací listině ZŠ Kostelec u Holešova, znění dodatku bude 

předloženo 15.9.2015 ZO ke schválení 

- pokyn pro ředitele ZŠ Kostelec u Holešova k předání majetku využívaného 
ve školení kuchyni firmě SCOLAREST – předán písemně řediteli ZŠ, 

předání majetku proběhlo, nefunkční zařízení vyřazeno  
- příspěvek na činnost žáků ZŠ Kostelec u Holešova ve školním roce 

2015/2016, Kostelecký slavíček  - písemně potvrzeno řediteli ZŠ 

- objednávka u firmy FLORSTYL Kunovice – obnova krajinné zeleně v k.ú. 

Kostelec u Holešova na parcelách 170/1 a 170/2 – vystavena 

- vyštětování komunikace v lokalitě Kleštěnec z asfaltového recyklátu 

provedeno, cena 25 000 Kč 

- opravné práce ve školním bytě - před dokončením 

- autobusová čekárna v Karlovicích -  před dokončením 

- dopravní značení v části obce Zahájí - v jednání 
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- slavnostní otevření školní restaurace proběhne 15.9.2015, pozvánky 

rozeslány 

- projektová dokumentace pro ohlášení stavby na akci “OMRS Karlovice – 

příjezdní komunikace“ 
- otevírání obálek veřejné zakázky malého rozsahu na službu - „Obnova 

aleje v lokalitě Za debří“ – proběhlo 7. 9. 2015, informace na programu 

dnešního zasedání RO 

- Smlouva č. 15235144 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí (dotace na 

kompostéry),  zaslána na SFŽP. 

- příspěvek  na Hospic na Svatém Kopečku, bude předloženo ZO ke 
schválení  

- proplacení cestovních náhrad provedeno 

- pronájem bytových prostor ve vlastnictví obce – Hasičská zbrojnice 
Kostelec u Holešova, ze 3 žádostí vybrán nájemce p. Pavel Cingroš – bude 

uzavřena nájemní smlouva 

 

2. Rada vzala na vědomí   informace starosty obce o průběhu dvoudenního setkání 

starostů s představiteli Zlínského kraje – Luhačovice. 

 

3. Rada vzala na vědomí   informace starosty ke smlouvě  „Obnova aleje v lokalitě Za 
debří“. Osloveno 5 firem, přihlásily se 2 firmy, vybrána firma Ing. Petr Čelustka 
Přerov s nejnižší cenou, smlouva podepsána. 

 

4. Rada schválila žádost o bezúplatný pronájem pozemků za účelem organizování 
TRAKTORIÁDY – Kosteláň. 

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

5. Rada projednala  materiály k veřejnému zasedání  ZO 8/2015,  které se bude konat 

dne 15.9.2015. 
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6. Rada schválila  termín konání následujícího zasedání RO Kostelec u Holešova dne 
29. 9.2015, v 17:00. 

pro 4, proti 0, zdržel se 0 

 

 

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

    místostarostka obce                                              starosta obce 

 


