
Obec Kostelec ti Holešova

Kostelec ti Holešova Č. p 58, 76843 Kostelec ti Holešova
tel Č.: 573 385 129, 573 385 069 I e-mail: obeckuh@volny.cz

ZÁPIS
schůze Rady č. 18/202 1 obce Kostelec u Holešova

konaná dne 13. 9. 2021 v kanceláři starostky od I 7:00 hod.

Doba jednání: 17:00 - 19:35

Přítomno: 3

Omluveni: 2 (Zdeněk Kiesnil, Jindřich Surala)

Neomluveni:

Předsedající: RNDr. Marcela Pospíšilíková
Zapisovatel*: RNDr. Marcela Pospíši]íková

‘Předsedající v souladu sjednacím řádem Rady obce Kostelec u Holešova určil 9še uvedenou osobu.
o veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejnö, zdviženim ruky.

1. Zahájeni

Program schůze RO Č. 18/2021:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usneseni ze schůze RO Č. 17/2021
3. Informace o Činnosti
4. Žádost o flnanční příspěvek na ozvučení kostela Sv. Petra a Pavla v Kostelci ti Holešova

5. Informace k probíhajícím zakázkám
6. Smlouva pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování
7. Návrhy novel OZV
8. Dodatek č. 3 k zakázce “ZŠ Kostelec u Holešova - vestavba schodiště‘
9. Nabídka prací na opravách prostoru úložiště odpadů u ZŠ
10. Smlouvy ‘rDI a koordinátora I3OZP na zakázku “Kostelec u Holešova - rekonstrukce Domu seniorů“

11, Diskuze - různé
12. Termín schůze RO Č. 19/2021

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje program schůze ROČ. 18/2021.

Výsledek hlasování:
Pro: 3 / Proti: Ü / Zdrželi se: Ü

Usnesení č. 1118R12021 bylo schváleno.

2. Kontrola plnění usnesení ze schůze RO Č. 17/202 1

2/17RJ2021 RO schvaluje přiděleni nájemního bytu Č. v Domě seniorů paní -

‚ od 1.9.2021 - nájemní smlouvo podepsdna

Návrh usneseni:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomi výsledky kontroly plnění usnesení ze schůze

ROČ. 17/2021.

Výsledek hlasování:
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O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Iuformace o činnosti

- Ĺ Empeniont provedena pravidelná kontrola fungování VR, opraveny závady, na základě upozornění občanů

doporučeno doplnění I ks hlásiče na Zahájí (náklady cca 25 tis. Kč.)
- provedeno vyvezení Čov Ds, pro Čov zakoupeno nové dmychadlo SECOH jDK-S-250 (15 653 Kč bez

DPH) náhradou za staré dosluhující.
- 1 9 nastoupila nová hospodářka obce
- 89. byla podána žádost o kolaudaci komunikace Plachetky a bylo zjištěno, že geodetické zaměření

komunikace neodpovídá PD, bude nutné požádat o změnu stavby před dokončením
139 na zasedání zastupitelstva ZK byt zařazen bod “Změna PRvaK ZK“, v rámci kterého je předložena

zrněna, která se týká kanalizace Karlovice, pokud bude schválena, tak bude možné upravit v rámci změny č. I

ÚP.

17:35 se dostavil J. Surala

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

Výsledek hlasování:

o návrhu usnesení nebylo hlasováno,

4. Žádost o finanční příspěvek na ozvučení kostela sv. Petra a Pavla v Kostelci u Holešova

Římskokatolická farnost Kostelec ti Holešova předložila Obci Kostelec u Holešova žádost o finanční příspěvek

na nové ozvučení kostela sv, Petra a Pavla. Nabídková cena je 88 299 Kč. RO předloží ZO navrh na schválení

veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností Kostelec u Holešova.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje ZO schválit veřejnoprávni smlouvu

s Římskokatolickou farností Kostelec u Holešova na poskytnutí finančního daru na ozvučeni kostela

sv, Petra a Pavla v Kostelci u Holešova ve výši 60 000 KL

Výsledek_hlaov:
Pro: 4 / Proti: 0 Ť Zdrželi se: O

Usnesení č. 2/18R12021 bylo schváleno.

Phlohy:
Žádost farnost

5. Informace k probíhajícím zakázkám

Práce na obou aktuálně prováděných zakázkách tj. rekonstrukci kotelny ZŠ, výměně vZT ve ŠK a budování

samostatného schodišté pro přístup cizích strávníků do ŠJ intenzivně pokračují. Na zakázkách proběhly KD č. 3

(31.8.) a 4 (7.9.) a KD č. B (1.9.) a 9 (8.9.). Od 6.9. byl spuštěn provoz ŠK a ŠJ a zprovozněna dodávka TUV do

ZŠ. Obec zajistila u profesionální firmy úklid prostor ŠK a ŠJ tak, aby mohlo být zajištěno stravování žáků ZŠ

ve Šj Termíny dokončení prací by neměly být ohroženy.

Firmě ABW Flow s.r.o. byl 6.9. 202 t zaslán přípis zpracovaný advokátní kanceláři‘“Písemné vyjádřeni

objednatele ve věci ukončení Smlouvy o díloľ a komentovaný Soupis prací, kterým je reagováno na požadavky

objednatele na platbu “provedených“ prací.

Návuh.usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomi informace k probíhajícím zakázkám.
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O návrhu usnesení nebylo h‘asováno.

6. Smlouva pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování

Na základě občanského podnětu byla u Í. Z-Box Zlínský kraj zjišťována možnost umístění výdejního boxu
v obci. V okolních obcích (Rymice, Roštění a pod.) tyto výdejní boxy již mají. V případě, že RO schvátí
bezúplatný pronájem plochy potřebné pro umístění boxu, nebude za tuto službu pro občany nic platit. Umístění
boxu vyžaduje slunné místo (napájeno solárním panelem), s možností příjezdu a dočasného zaparkování auta

(dovoz a vyzvedávání zásilek) a místo prosté 10 sítí.

esní:
Rada obce Kostelec u Hoiešova schvaluje uzavření Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho
provozování.

Yýsledekhiasování:
Pro: 4 I Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 3118R12021 bylo schváleno.

FIÍIQ.hy:
Smlouva Z-box new

7. Návrhy novel OZV

V souvislosti stirn, že od 1.1.2021 nabyt účinnosti zákon č. 541/2020 Sb, o odpadech a spolu s ním i změnový
zákon na základě kterého je nutné do konce roku 2021 přijmout novely OZV č.
1/2021 o stanoveni obecního systému odpadového hospodářství

2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Starostka obce předložila radním návrhy těchto novel OZV.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí OZV Č. 1/2021 “o stanovení obecního systému

odpadového hospodářství“ a OZV Č. 2/2021 ‘o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství“. Po konzultaci znění OZV s MVČR budou předloženy ZO ke schváleni.

Výsledek hlasování:

o návrhu usnesení nebylo hlasováno.

PřiĹoty
MNI 05 3-vzor OZV - 202100309 (KuH)
MM 28 03h-Vzor Ott‘ k ristninni uoplatku za odpadove

B. Dodatek č. 3 k zakázce “ZŠ Kostelec u Holešova - vestavba schodiště“

ROje předložen Dodatek č. 3k zakázce “ZŠ Kostelec u Holešova - vestavba schodiště“, který zohledňuje

vyúčtování viceprací a méněpraci. Dodatek je schválen TnI.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje Dodatek Č. 3 k zakázce ‘ZŠ Kostelec u Holešova - vestavba

schodiště“ -

Výsledek hlasování:
Pro: 4/ Proti: OJ Zdrželi se: O

Usnesení č. 4/i8Ri2O21 bylo schváleno.
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PříLohy:
DODATEK Č 3
více-méně práce č.2 89.2021

9. Nabídka prací na opravách prostoru úložiště odpadů u ZŠ

Při realizaci zakázky “ZŠ Kostelec u Holešova - vestavba schodiště“ f. Rovina stavební as. bylo zjištěno, že
stěna bývalé dílny školníka, přiléhající k venkovnímu úložišti tříděných odpadů ze ZŠ je vlhká. Ze strany
úložiště byla provedena sonda v prostoru zaústění dešťového svodu do kanalizace a byla zjištěna příčina
vlhkosti - špatně provedené napojení svodu a ucpaná horizontální část dešťové kanalizace. Provedení sondy a
nouzové zprovoznění dešťové kanalizace vyžadovalo odstranění části betonových panelů a rozebrání části
dlažby. Je nutné provedené nové izolace stěny budovy. Plocha pro kontejnery bude opravena vybetonováním a
bude vyžadovat osazení nové odtokové vpusti. Firma Rovina zpracovala cenovou nabídku 90 012 Kč vč. DPH

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje provedeni oprav prostoru úložiště tříděných odpadů dle cenové
nabídky Í. Rovina stavební, a.s.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: 0/Zdrželi se: O

Usneseni Č. 5118RJ2021 bylo schváleno.

Přílohy
Betonová plocha u kontejnerů

10. Smlouvy TOl a koordinátora BOZP na zakázku “Kostelec u Holešova - rekonstrukce Domu
seniorů“

RO byl předtožen návrh příkazní smlouvy na TDI s p. JoseÍem Bartošem na zakázku “Kostelec u Holešova -

rekonstrukce Domu seniorů‘

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje uzavření příkazní smlouvy na TDI s p. Josefem Bartošem na
zakázku “Kostelec u Holešova - rekonstrukce Domu seniorů“.

Výsledek hlasování:
Pro: 4 / Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 6J18R12021 bylo schváleno.

Přílohy:
Příkazní smlouva Kostelec u Holešova - rek. domu s

RO byl předložen návrh příkazní smlouvy na koordinátora BOZP s Ing. Hynkem Dvořákem na zakázku
‘Kostelec u Holešova - rekonstrukce Domu seniorů“

Návrh usnesení:
Rada nbce Kostelec u Holešova bere na vědomí příkazní smlouvu na koordinátora BOZP s Ing. Hynkem
Dvořákem na zakázku “Kostelec u Holešova - rekonstrukce Domu seniorů“

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlosováno.

Přílohy:
Příkazní smlouva

- koordinátor BOZP
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11. Diskuze - různé

Dikuz
Hlobil P. možnost zřízení manipulační plochy na pozemku směr Roštění

Pospíšilíková M ve středu hudou vyzvednuty volební lístky

12. Termín schůze RO Č. 19/2021

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje termín schůze ROČ. 1912021 na 4.102021.

Výsledek hlasování;
Pro: 4 J Proti: OJ Zdrželi se: O

Usnesení č. 7/18R12021 bylo schváleno.

y; /

Starostka RNDr. Marcela Pospíšilíková v. r ĺ.Ĺ,.,‘ .‘

Č 7/

Místostarosta Ing. Petr Hlobil si. v. r. Ĺ.L(I.:.!

Datum vyhotovení: 1Ý) ý‘ .C.r4
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