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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
schůze Rady č. 22/2019 obce Kostelec u Holešova

konaná dne 18. 11. 2019 v kanceláři starostky od 17:00 hod.

Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

Doba jednání: 17:00 - 19:45
Přítomno: 5
Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající: RNDr. Marcela Pospíšilíková
Zapisovatel*: RNDr. Marcela Pospíšilíková

*Předsedající v souladu s jednacím řádem Rady obce Kostelec u Holešova určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení

Program schůze RO č. 22/2019:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ze zasedání rady obce č. 21/2019
3. Informace starostky obce o činnosti OÚ
4. Schválení vydání vánočních poukázek pro seniory
5. Schválení zveřejnění záměru pronájmu prodejny v Domě seniorů Kostelec u Holešova
6. Žádost o schválení odměn členům kulturní komise
7. Žádost z.s. Kosteláň o prodloužení pronájmu místnosti v Domě služeb
8. Vratná kauce za pronájem sokolovny
9. Diskuze
10. Termín schůze RO č. 23/2019

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje program schůze RO č. 22/2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/22R/2019 bylo schváleno.

2. Kontrola plnění usnesení ze zasedání rady obce č. 21/2019

2/21R/2019 RO schválila vyřazení majetku dle hromadných protokolů č. 2/2019 a 3/2019 - o rozhodnutí  RO
byla informována hospodářka obce
3/21R/2019  RO konstatovala, že pro stanovisko ve věci příjezdové komunikace k soukromému pozemku,
kterou bude dotčen příkop pro zachycení přívalových vod potřebuje návrh řešení a stanovisko osoby odborně
způsobilé ve vodohospodářské problematice - informace byla telefonicky sdělena žadateli,  pan Belza před
zasedáním RO doručil posudek zpracovaný  autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby
4/21R/2019 RO schválila přijetí dotace ze státního rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 980 075 Kč. Dotace byla převedena příspěvkové organizaci
ZŠ Kostelec u Holešova - informace projednána na ZZO 7/2019
5/21R/2019 RO schválila rozpočtové opatření č. 6/2019 - informace projednána na ZZO 7/2019
6/21R/2019 RO pověřila starostku obce, v souladu s § 39, odst. 1 zákona 128/2000 Sb.,  připravit podklady pro
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zveřejnění záměru pronájmu prodejny v budově Domu seniorů, p.č. st. 449 k.ú. Kostelec u Holešova - podklad
je připraven ke schválení RO 

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení ze zasedání rady obce č.
21/2019.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Přílohy:

3. Informace starostky obce o činnosti OÚ

- bylo objednáno vyčištění studny a osazení poklopu na studně na obecním pozemku v Karlovicích u rybníka
(cena 7500 Kč bez DPH).
- vánoční výzdoba je zajištěna na konec 47. týdne
- nouzová světla a nové jističe na DS jsou osazeny s výjimkou bytů č. 10 a 26, kde se projevuje závada na
elektroinstaci, která neumožňuje plnou funkčnost jističů - domluvena oprava. Bude se jednat o vícepráce v
max. výši 12 tis Kč.
- uzavřena smlouva s firmou Fritex na svoz použitých jedlých olejů a tuků, firma už dodala i sběrné nádoby,
sběr bude zahájen od 1.1.2020, informace pro občany bude letákem v Kostce
-  paní Flekové jsem zaslala kontakt na firmu Autovrak,  která zajišťuje odtah autovraků (nepojízdné auto
odstavené na p.č. 736/11 před domem č.p. 28)
- s panem Manou domluveno zajištění osazení dopravních značek (nové i stávající, které se ztratily)
- na obec doručeno z MÚ Holešov, odboru investic Oznámení o provedení kontrolní prohlídky stavby "Oprava
chodníků v obci Kostelec u Holešova", která proběhne 28.11.2019, podněty k šetření  podal Ing. Petr Žůrek
(zastupitel obce) na MÚ Holešov, KÚ ZK a Policii ČR.
- informace z valné hromady MR Holešovsko (12.11.2019) - zrušení členství v DS Holešovsko-Podhostýnsko,
podání přihlášky do DS Kroměřížsko (členský poplatek  4 Kč/obyv.), zvýšení poplatku do MR z 20 Kč na 25
Kč/obyv.
-zpracován návrh novely OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, zaslán na MV ČR (Mgr. Čech) k právnímu
rozboru, bude předložena ke schválení na ZZO č. 8/2019.
- nabídka firmy Hlášení rozhlasu, firma službu zajišťuje v Rymicích, konzultováno se starostou Rymic
- řešena havárie ve ŠK, z prasklého topení došlo k podmáčení zdiva (řeší firma Jindřich Konečný vodo-topo)
-20.11.2019 proběhne předání staveniště stavby "Oprava budovy seniorského domu (č.p. 285) obec Kostelec u
Holešova" s firmou EKON ST spol. s r.o., uzavřena příkazní smlouva na TD s p. Josefem Bartošem (20 000 Kč).
- informace ze 14. sněmu MAS "Partnerství Moštěnka" (13.11.2019) - posun termínu na vyhlášení výzvy IROP -
"Bezpečnost dopravy" kam chceme podat žádost o dotaci na chodníky a VO v Karlovicích, předpoklad vyhlášení
v lednu 2020,  podání žádostí o dotace financovaných z OPŽP na sídelní zeleň je prodlouženo pro malý počet
podaných projektů
- připravován rozpočet obce na rok 2020, zpracována 2. pracovní verze rozpočtu

Agenda OÚ k žádostem o informace dle z. 106/199 Sb.
7.11. - žádost subjekt Big Original s.r.o. o kompletní zápis o kontrole obce Kostelec u Holešova provedené
auditorkou KÚ ZK - vyřiízeno
11.11. - žádost subjektu Big Original s.r.o. o kompletní archivovaný originální zápis z jednání RO č. 21/2019
včetně všech příloh a prezenční listiny  - ve vyřizování
12.11. - žádost subjektu Big Original s.r.o. o soubor dokumentů zakázky "Oprava chodníků a sjezdů v obci
Kostelec u Holešova" (smlouva, faktura, protokoly, zápisy, stavební deník atd.) - ve vyřizování
15.11. - žádost subjektu Big Original s.r.o. o kompletní archivovaný originální zápis z jednání ZO č. 7 včetně
všech příloh a prezenční listiny- ve vyřizování

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí informace starostky obce o činnosti OÚ.

Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
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4. Schválení vydání vánočních poukázek pro seniory

Tradičně před Vánocemi RO schvaluje vydání nákupních poukázek v hodnotě 250 Kč seniorům starším 80-ti let
na nákup zboží v místních obchodech.  Letos se jedná o 53 ks poukázek. 

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje vydání nákupních poukázek v hodnotě 250 Kč seniorům starším
80-ti let na nákup zboží v místním obchodě.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/22R/2019 bylo schváleno.

5. Schválení zveřejnění záměru pronájmu prodejny v Domě seniorů Kostelec u
Holešova

Starostka  obce  předložila  RO  ke  schválení  znění  "Vyhlášení  záměru  na  pronájem  maloobchodní
prodejny  potravin  a  smíšeného  zboží  v  Domě  seniorů  ve  vlastnictví  obce".  

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje vyhlášení záměru na pronájem maloobchodní prodejny potravin a
smíšeného zboží v Domě seniorů ve vlastnictví obce.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/22R/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

6. Žádost o schválení odměn členům kulturní komise

Předsedkyně kulturní komise zaslala obci návrh na schválení odměn členům kulturní komise ve výši 3000
Kč/člen.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje zastupitelstvu obce schválit vyplacení odměn členům kulturní
komise dle návrhu předsedkyně kulturní komise, ve výši 3000 Kč/člen.  Návrh bude předložen ke schválení
na ZZO č. 8/2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 0 / Zdrželi se: 1 (Surala J.)
Usnesení č. 4/22R/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

7. Žádost z.s. Kosteláň o prodloužení pronájmu místnosti v Domě služeb

Kosteláň z.s. podal na obec žádost o prodloužení nájemní smlouvy na místnost ve druhém podlaží (u schodiště)
v objektu Domu služeb. Místnost je na základě dohody z 12.2.2014  využívána pro uložení zvukové aparatury a
zkoušky hudební skupiny Megalika.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje prodloužení dohody  o uložení audiotechniky  v místnosti ve
druhém podlaží (u schodiště) v objektu Domu služeb se z.s. Kosteláň o 31.12.2022.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 5/22R/2019 bylo schváleno.
Přílohy:

8. Vratná kauce za pronájem sokolovny

Starostka obce předložila RO návrh na okamžité zavedení výběru vratné kauce za pronájem sokolovny k
soukromým  účelům  občanům  a  společenským  akcím  (nevztahuje  se  na  akce  pořádané  obcí,  spolky  a
příspěvkovými organizacemi obce Kostelec u Holešova). Výši vratné kauce navrhuje staniovit na:
3 000 Kč - soukromé akce
7 000 Kč - společenské akce

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje zavedení výběru vratné kauce za pronájem sokolovny k
soukromým a společenským akcím (nevztahuje se na akce pořádané obcí, spolky a příspěvkovými
organizacemi obce Kostelec u Holešova). Výši vratné kauce se stanovuje na:
3 000 Kč - soukromé akce
7 000 Kč - společenské akce

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/22R/2019 bylo schváleno.

9. Diskuze

10. Termín schůze RO č. 23/2019

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje termín schůze RO č. 23/2019 na 2.12.2019.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/22R/2019 bylo schváleno.

Starostka: RNDr. Marcela Pospíšilíková   ............................................................

Místostarosta: Ing. Petr Hlobil st.   ............................................................

 
Datum vyhotovení:


