
Obec Kostelec u Holešova

Kostelec u Kolešova Č. p. 58, 76843 Kostelec u Kolešova
telč.: 573 385 129, 573 385 069 I e-mail: obeckuh@volny.cz

ZÁPIS
schůze Rady č. 24/202 1 obce Kostelec u Holešova

konaná dne 15. 11.2021 v kanceláři starostky od 17:00 hod.

Doba jednání: 17:00 - 20:30

Přítomno: 5

Omluveni:

Neomluveni:

Předsedající: RNDr. Marcela Pospíšilíková
Zapisovatel*: RNDr. Marcela Pospíšilíková

*předsedající v souladu sjednacím řádem Rady obce Kostelec u Holešova určil výše uvedenou osobu.
o veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení

Program schůze ROČ. 24/2021:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ze schůze RO Č. 23/2021
3. Informace o činnosti
4. Přidělení nájemního bytu v Domě seniorů
5. Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Kostelec u Holešova
6. Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 1/2010
7. Dodatky č. 8 a 5 ke smlouvám s f. SCOLÁREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o.
8. Dodatek č. 1 k SOD na autorský dozor
9. Žádost ZŠ Kostelec u Holešova o schválení Čerpání účelových finančních prostředků
10. Dotační programy - informace
11. Informace o zakázkách
12. Diskuze - různé
13. Termín schůze ROč. 25/2021

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje program schůze ROč. 24/2021.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 1/24R12021 bylo schváleno.

2. Kontrola plnění usnesení ze schůze ROČ. 23/202 1

3/23R/2021 Rada obce schvaluje provedení prací na instalaci elektrického vrátného pro vchod pro cizí
strávníky do jídelního pavilonu ZŠ dle předložené nabídky f. Rovina stavební

-
vystavena objednávka

4/23R/2021 Rada obce schvaluje Dodatek č. 2 k SOD na zakázku “Rekonstrukce školní kotelny a
vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova‘ uzavřené dne 11.8.2021.- dodatek podepsán o
zveřejněn na profilu zadavatele
5/23R12021 Rada obce souhlasí se zařazením investičních záměrů uvedených v žádosti příspěvkové organizace
Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. do Strategického rámce MAP pro ORP Holešov
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dokument podepsán starostkou obce
6/23RJ2021 Rada obce souhlasí se zařazením investičních záměrů uvedených v žádosti příspěvkové organizace
Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž do Strategického rámce MAP pro ORP Holešov - -

dokument podepsán starostkou obce

Návrh Usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení ze schůze
ROČ. 23/2021.

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Informace o činnosti

- 2.11. proběhlo jednání na MÚ Holešov s pořizovatelem a zpracovatelem Změny č. I ÚP Kostelec ti Holešova
o dalším postupu
- na Skládku Bystřice pod Hostýnem zaslána žádost o uplatnění slevy ze skládkovného na TKO pro rok 2022
- 5.11. seminář Kontrola příspěvkových organizací zřízených ÚSC a Valná hromada Mikroregionu Holešovsko
-3.11. doručena Předžalobní výzva (ABV flow), vyjádření objednatele (prostřednictvím právního

zástupce) odesláno 5.11.2021
- 6.11.proběhla výsadba hrušňové aleje v Karlovicích
- provedena výměna elektrického boileru v nájemním bytě nad hasičskou zbrojnicí
- zajištěna nabídka L EMKA- Miroslav Kunc na nový přívod EE od hlavního jističe ke školní kuchyni
(33 048,68 Kč bez DPH), předtím bude provedeno proměření přívodů kjednotlivým spotřebičům pro vyloučení
závady na některém spotřebiči
- provedeno vyčištění zanesené části povodňového příkopu
-8.11. exkurze pořádaná MAS Moštěnka obnovitelné zdroje energie, příklady dobré praxe
- 1.1.. - 12.11. setkání starostů obcí a měst Zlínského kraje s představiteli ZK
15. 11. doručeno dodatečné stavební povolení na dešťovou kanalizaci garážiště Zahájí

- 15. 11 - 16.11. externí audit hospodaření obce za rok 2021

Přehled podaných žádostí s požadavkem vyřízení dle zákona 106/1999 Sb. (v období mezi konáním
schůzí RO Č. 23 až 24)
2.11. - žádost PO - kompletní archivovaný originální zápis ze zasedání RO č. 23/2021 včetně všech příloh a
prezenční listiny - ve vyřizování
9.11. - žádost zastupitele P. Žůrka o kompletní dokumenty korespondence obce s ÚOHS - ve vyřizování
11.11. - žádost zastupitele P. Žůrka o kompletní dokumenty v souvislosti s kontrolou DIP na stavbě
rekonstrukce kotelny a VZT - ve vyřizování
-11.11. odvolání zastupitele proti rozhodnutí OU - odmítnutí 2. žádosti (mlčenlivost zastupitele) - ve vyřizování
- 12.11 žádost PO o informace (osoba stavbyvedoucího na stavbě rekonstrukce kotelny a VZT)
- 12.11 žádost PO o informace (dodatky k SOD na zakázku rekonstrukce kotelny a Vir)
‘ 12.11 žádost PO o informace (protokol o předání a převzetí díla, seznam předávané dokumentace
vč. dokumentace, revizní zprávy a protokoly ke stavbě rekonstrukce kotelny a VZT
- 12.1 žádost POo informace (certifikáty VZT a MAR zařízení materiálů stavby rekonstrukce kotelny a VZT)
- t 2.11. doručeno Rozhodnutí KÚ ZK k odvolání PO proti rozhodnutí OÚ Kostelec u Holešova čj.

OUKUH-l038/2021 (FB komunikace) - příkaz k poskytnutí dokumentu - ve vyřizování
- 15.11. doručeno Rozhodnutí KÚ ZK k odvolání PO proti rozhodnutí OÚ Kostelec u Holešova čj.

OUKUH-10l1/2021 Uměno osoby vykonávající AD na stavbě rekonstrukce kotelny a VZT) - vráceno k novému

projednání- ve vyřizování

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

dek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
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Přílohy:
21068-2 přívod kuchyně Kostelec - kopie

4. Přidělení nájemního bytu v Domě seniorů

‚ bytem Kostelec u Holešova čp. ‚ si podal žádost o přidělení bytu v Domě seniorů

v Kostelci u Holešova.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje pronájem bytu č. v Domě seniorů Kostelec u Holešova

od 1.12.2021 dosud bytem Kostelec u Holešova čp.

Výsledek hlasování:
Pco: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: O

Usnesení č. 2124R12021 bylo schváleno.

5. Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Kostelec u Holešova

RO byla předložena Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Kostelec u Holešova.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova vydává Směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků obce
KosteLec u Holešova.

\(ýedek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: O

Usnesení č. 3124R/2021 bylo schváleno.

Přílohy:
Směrnice R provádění inventarizace a závazků

6. Dodatek Č. 3 ke Směrnici č. 1/2010

RO byla předložen ke schválení Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 1/2010, kterým jsou řešeny podpisové vzory osob
oprávněných schvalovat dispozice s finančními prostředky u peněžních ústavů.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje Dodatek č. 3 ke Směrnici č. 1/2010.

Výedek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdrželi se: O

Usnesení č. 4124R12021 bylo schváleno.

Přílohy1
Dodatek č. 3 ke směrnici 12010 Směrnice podpisovv

7. Dodatky č. B a 5 k e smlouvám s f. SCOtAREST - zařízení školního stravování, spol. 5 ť.O.

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění stravování ze dne 1572015 Dodatkem je řešeno navýšení ceny obědů

u žáků ZŠ o 3 Kč a zaměstnanců ZŠ a cizích strávníků o 5 Kč.

Návrh usneseni:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje uzavření Dodatku é. 8 ke Smlouvě o zajištění stravování ze dne

15 .7.20 5.
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Výsledek hlasování:
Pro: 5/Proti: 0/Zdrželi se: O

Usnesení č. 5124R12021 bylo schváleno.

Pňlo:
DODATEK Č. 8 Kostelec u Holešova (Scolarest)

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání a podnikatelskému pronájmu věcí movitých ze
dne 157.2015. Dodatkem je řešeno navýšení ceny za spotřebu energií (z 5,37 Kč bez DPH na 5,80 Kč. bez
DPH) a příspěvku na rozvoz stravy (z 11,0 Kč bez DPH/km na 11,6 Kč bez DPI-l/km).

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání a podnikatelskému pronájmu věcí movitých ze dne 15.7.201

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 6/24R12021 bylo schváleno.

loi‘:
DODATEK Č. 5 Kostelec- nájem

B. Dodatek č. 1 k SOD na autorský dozor

Firma UPOSS, spol. s r.o., která zajišťuje činnost AD na zakázce Rekonstrukce školní kotelny a

vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ předložila cenovou nabídku na dodatek k SOD
na práce vykonané nad rámec původní smlouvy v důsledku prodloužení stavebních prací.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje Dodatek č. 1 k SOD na výkon AD na zakázce “Rekonstrukce
školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 7/24R12021 bylo schváleno.

Dodatek č.1 - AD

9. Žádost ZŠ Kostelec u Holešova o schválení čerpání účelových finančních prostředků

Ředitelka ZŠ Kostelec u Holešova žádá o schváleni čerpání účelových finančních prostředků na nákup DHM
na rok 2021 ve výši 100 000 Kč, které jsou zahrnuty v rozpočtu obce na rok 2021.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje čerpání účelových finančních prostředků příspévkovou
organizací ZŠ Kostelec u Holešova na nákup DHM na rok 2021 ve výši 100 000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 8/24Rj2O21 bylo schváleno.

oh;
Žádost ZŠ
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10. Dotační programy - informace

MMR ČR - byla vyhlášena výzva 1/2022/1 17D82 10 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Žádosti budou přijímány nejpozději do 17. prosince
2021, míra podpory 80 % uznatelných nákladů. Je zpracovaná PD na rekonstrukci tělocvičny, ZŠ plánuje
úpravy PD.

MZem. ČR vyhlásilo dotační příležitost pro rok 2022 z podprogramu 129 660 Údržba a obnova kulturních a

venkovských prvků pro rok 2022 ve které je možné žádat o dotaci ve výši 70% z uznatelných nákladů
na opravu sakrálních staveb. Obec má zpracované PD na opravu kaple v Karlovicích a hřbitovní zdi a márnice
v Kostelci u Holešova.

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova doporučuje předložit ZO ke schválení podání žádost o dotaci

z podprogramu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na opravu kaple v Karlovcích.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: O / Zdrželi se: O

Usnesení č. 9124R/2021 bylo schváleno.

11. Informace o zakázkách

Na zakázce “Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ by]
po projednání soupisu prací a znění Dodatku č. 2 sTOl a administrátorem dotace podepsán 9.11. dodatek č. 2

k SOD. Práce byly následně na základě vystavených faktur zaplaceny. Administrátorovi dotace byty 15.11.
zaslány podklady pro vyúčtování dotace.

Na zakázce “Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů“ proběhly KD č. 2(5.11.) a KD Č. 3(12.11.).
Kolem celé budovy je smontováno lešení. 8.11. byly zahájeny práce na výměně střešní krytiny demontáž
střešní krytiny a zákrytu okapového žlabu, zakrytí fólií, přibíjení latí na krovy. Zednické práce - sanace fasády,
broušení betonové podlahy balkonů, práce na parapetech. Zámečnické práce - úprava kovových částí
balkonů. Natěračské práce - broušení kovových konstrukcí, odstraňování rzi. Byla vystavena a proplacena
první dílčí faktura 172 737,95 Kč.

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

Výsledek hlasování:

O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

12. Diskuze - různé

Diskuze:
Hlobil P. je třeba řešit propadlou cestu ‘za chaloupkania‘
Pospíši[íková M. dopravní situace v ulici Humna bude řešena sp. Manou (navrhne úpravy dopravního

značení)
rada doporučuje zrušit všechny akce plánované v interiéru, starostka informuje kulturní

komisi

13. Tennín schůze RO Č. 25/202 1

Návrh usnesení:
Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje termín schůze ROč. 25/2021 dne 29. 11.202 1.

Výsledek hlasování:
Pro: 5 / Proti: 0/Zdrželi se: O
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Usnesení č. 1O/24Rj2021 bylo schváleno.

I ‘

Starostka RNDr. Marcela Pospíšilíková v. r Z

Místostarosta Ing. Petr Hlobil st. v. r.

Datum vyhotovení; J2 17 Z2Z7
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