ZÁPIS
15. zasedání Zastupitelstva obce Kostelec
konaného 20.května 2020 v 17.00 hodin
v sále Kulturního domu OÚ v Kostelci
PROGRAM:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola 14. zasedání ZO Kostelec
3. Dotazy a připomínky veřejnosti - všeobecně
4. Vydání změny č.3 Územního plánu Kostelec
5. Veřejnoprávní smlouva ke spolufinancování sociálních služeb
6. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
7. Návrhy členů zastupitelstva obce
8. Různé
9. Dotazy a připomínky k projednávaným věcem
10. Závěr
Bod č. 1 – Technický bod
Zahájení, schválení programu
Starostka obce Kostelec Ing. Vlasta Lochmanová všechny přivítala a zahájila 15. zasedání ZO
v 17.00 hodin v sále kulturního domu. Současně oznámila, že informace o konání zasedání
byla řádně zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách 7 dní před konáním zasedání
ZO.
Přítomno:9 zastupitelů.
ZO je usnášeníschopné.
Starostka navrhla zapisovatelku Stanislavu Zbořilovou.
Usnesení č. 1/15/2020
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku zápisu Stanislavu Zbořilovou.
Hlasování č. 1/15:
pro-proti-zdržel se 9 – 0 – 0
Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Vladimíra Šimečka a Ing. Jiřího Šušáka
Usnesení č. 2/15/2020
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu o průběhu 15. zasedání Zastupitelstva
obce Ing. Vladimíra Šimečka a Ing. Jiřího Šušáka .
Hlasování č. 2/15:
pro-proti-zdržel se 9 – 0 – 0

Starostka seznámila zastupitele a veřejnost s body programu ZO a seznámila zastupitele
s požadavkem na rozšíření dnešního jednání od zastupitele Bc. Petra Navrátila a to:
a) Směrnici na zadávání zakázek a požadavek na anonymizované zápisy ZO zveřejňované na
obecních stránkách.
Paní starostka k jednotlivým bodům vznesla komentář:
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A to ke směrnici, kde bylo dohodnuto, že s touto směrnicí budou zastupitelé seznámeni na
některém přípravném jednání a projedná ji i finanční výbor. Proto tuto směrnici nenavrhuje
k projednání na dnešním zasedání ZO.
b) Projekt ,,Pěší stezka v krajině,, ve spolupráci obce a panem Ing. Ladislavem Šimečkem:
Projekt není připraven k projednání, po krátké diskuzi starostka navrhla setkání zastupitelů na
čtvrtek 21.5.2020 ve 13.00 hod. k dopracování.
c) Zveřejňování anonymizovaných zápisů na webových stránkách obce z veřejných jednání
zastupitelstva obce.
Usnesení č. 3/15/2020
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání dle návrhu starostky o rozšíření-bod
,,Zveřejňování anonymizovaných zápisů z jednání ZO,,.
Hlasování č. 3/15:
pro – proti – zdržel se
9– 0 – 0
Bod č. 2
Kontrola 14. zasedání ZO Kostelec
Starostka přečetla usnesení 14. zasedání ZO a okomentovala jednotlivé body plnění.
Ověřovatelé minulého zápisu neměli výhrady.
Usnesení č. 4/15/2020
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu 14. zasedání ZO Kostelec.
Bod č. 3
Dotazy a připomínky veřejnosti – všeobecně.
Nebyly vzneseny žádné požadavky ani připomínky.
Bod č. 4
Vydání změny č.3 Územního plánu Kostelec
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Kostelec ze dne 25.9.2019, Městský úřad Kyjov,
odbor životního prostředí a územního plánování jako příslušný úřad územního plánování ve
smyslu ustanovení §6 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) zpracoval Změnu č. 3
Územního plánu Kostelec. Dnešním rozhodnutím bude zítra vydána veřejná vyhláška,,
Oznámení o vydání změny č.3 a Územního plánu Kostelec,,, která po 15 denní lhůtě nabyde
právní moci.
Usnesení č. 5/15/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec podle ust. § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, vydává Změnu č.3 Územního
plánu Kostelec formou opatření obecné povahy, a to po ověření, že není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu.
Hlasování č. 4/15:

pro – proti – zdržel se
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9–0–0

Bod č. 5
Veřejnoprávní smlouva ke spolufinancování sociálních služeb
Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu Obce Kostelec, a to
výhradně za účelem spolufinancování „Minimální sítě sociálních služeb“ ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Kyjov na rok 2020 (služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Účelový příspěvek je ve výši 53 600,- Kč.
Usnesení č.6/15/2020
Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku
z rozpočtu obce ke spolufinancování „Minimální sítě sociálních služeb“ ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov na rok 2020 (služby dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 53 600,- Kč.

Hlasování č. 5/15:

pro – proti – zdržel se

9– 0 – 0

Bod č. 6
Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
Návrh dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů byl na uložišti k prostudování.
Účastníci dohody /VAK Hodonín, Obec Kostelec, Obec Čeložnice / uzavírají ve smyslu
§1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a § 8 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích, s cílem zajistit bezpečné a plynulé provozování provozně
souvisejících vodovodů v jejich vlastnictví.

Usnesení č.7/15/2020
Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi
účastníky - VAK Hodonín, Obec Kostelec, Obec Čeložnice.
Hlasování č.6/15:

pro – proti – zdržel se

9–0–0

Z jednání se omluvil zastupitel Josef Hudec.
Bod č. 7
Zveřejňování anonymizovaných zápisů na webových stránkách obce z veřejných
jednání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce pověřilo paní starostku, aby bylo využito služeb GDPR a na stránkách
obce byly zveřejněny anonymizované zápisy z veřejného jednání zastupitelstva obce. Bc.Petr
Navrátil nabídl svou součinnost při vypracovávání anonymizovaných zápisů.
Usnesení č.8/15/2020
Zastupitelstvo obce schválilo zveřejňování anonymizovaných zápisů na webových
stránkách obce z veřejných jednání zastupitelstva obce.
Hlasování č.7/15:

pro – proti – zdržel se
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8–0–0

Bod č. 8
Návrhy členů zastupitelstva obce
Ing. Pavel Borkovec se dotazoval, proč nebylo odpovězeno panu Kučerovi na žádost o prodej
pozemku p. č. 1750. Paní starostka odpověděla, že panu Kučerovi bylo odpovězeno písemně
dne 13.5.2020.Dále informoval zastupitele, že na uložišti je zveřejněn zápis z pracovního
jednání ohledně postupu revitalizace objektu ZŠ a MŠ v Kostelci ze dne 11.5.2020.
Pan Jiří Šalša navrhl umístnění retardéru na nové opravené silnici v lokalitě u hřiště z důvodů
bezpečnosti.
Bod č. 9
Různé
Pan Robert Krýsa se připomněl se žádostí o využití obecního pozemku na bývalé střelnici
k provozu letního tábora. Dosud nebylo o této žádosti rozhodnuto. AVZO podala taky podnět
na využití pozemků střelnice. Vzhledem k situaci způsobené COVID 19 se schůzka přímo na
těchto pozemcích dosud neuskutečnila.
O výsledku jednání bude informován, odpověděla paní starostka.
Bod č.10
Dotazy a připomínky k projednávaným věcem.
Bez připomínek.
Bod č.10
Závěr
Starostka obce poděkovala všem za účast na veřejném zasedání a ukončila zasedání
v 18.30 hod.
Zapsala: Stanislava Zbořilová
Dne 22.5.2020
Ing. Vlasta Lochmanová – starostka obce

…………………………..

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Šimeček

…..………………………

Ing. Jiří Šušák

…………………………..
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