ZÁPIS
16. zasedání Zastupitelstva obce Kostelec
konaného 30.června 2020 v 19.00 hodin
v obřadní síni OÚ v Kostelci
PROGRAM:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola 15.zasedání ZO Kostelec
3. Dotazy a připomínky veřejnosti - všeobecně
4. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
5. Závěrečný účet obce za rok 2019
6. Závěrečný účet DSO Severovýchod za rok 2019
7. Rozpočtové opatření č.2 a č.3.
8. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
9. Vnitřní směrnice - zakázky malého rozsahu
10. Odměna zastupitelů za provádění matričního úkonu.
11. Různé
12. Návrhy členů zastupitelstva obce
13. Dotazy a připomínky k projednávaným věcem
14. Závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Zahájení, schválení programu
Starostka obce Kostelec Ing. Vlasta Lochmanová všechny přivítala a zahájila 16. zasedání ZO
v 19.00 hodin v obřadní síni obecního úřadu v Kostelci. Současně oznámila, že informace o
konání zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách 7 dní před
konáním zasedání ZO.
Přítomno: 7 zastupitelů. Omluveni Josef Hudec, Bc. Petr Navrátil
ZO je usnášeníschopné.
Starostka navrhla zapisovatelku dnešního zápisu Stanislavu Zbořilovou.
Usnesení č. 1/16/2020
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku zápisu Stanislavu Zbořilovou.
Hlasování č. 1/16:
pro-proti-zdržel se 7 – 0 – 0
Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Miroslava Matyáše a Ing. Pavla Borkovce
Usnesení č. 2/16/2020
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu o průběhu 16. zasedání Zastupitelstva
obce Ing. Miroslava Matyáše a Ing. Pavla Borkovce.
Hlasování č. 2/16:
pro-proti-zdržel se 7 – 0 – 0
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Starostka seznámila zastupitele a veřejnost s body programu ZO a seznámila zastupitele
s požadavkem na rozšíření dnešního jednání a to:
1- Výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019 - návrh na rozdělení
ztráty
2- Žádost AVZO - nájem nebo výpůjčky
3- Žádost Lindnerovi
4- Žádost p. Vávra
Usnesení č. 3/16/2020
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání dle návrhu starostky o rozšíření v bodě
různé.
Hlasování č. 3/16:
pro – proti – zdržel se
7–0–0
Bod č. 2
Kontrola 15 zasedání ZO Kostelec
Starostka přečetla usnesení 15. zasedání ZO a okomentovala jednotlivé body plnění.
Ověřovatelé minulého zápisu Ing.Vladimír Šimeček a Ing.Jiří Šušák neměli výhrady.
Usnesení č. 4/16/2020
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu 15. zasedání ZO Kostelec.
Bod č. 3
Dotazy a připomínky veřejnosti – všeobecně.
Od přítomných občanů nebyly vzneseny žádné požadavky ani připomínky.
Bod č. 4
Schválení účetní závěrky obce Kostelec za rok 2019.
Účetní závěrku okomentovala paní starostka obce a doporučila schválit účetní závěrku obce
za rok 2019.
Usnesení č. 5/16/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
účetní závěrku obce za rok 2019 a současně rozhodlo o převodu výsledku hospodaření
ve výši 3.459.469,30 Kč za rok 2019 na účet nerozděleného zisku.
Hlasování č. 4/16:

pro – proti – zdržel se

7–0–0

Bod č. 5
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Závěrečný účet obce byl předložen a zprávu přednesla starostka Ing. Vlasta Lochmanová.
Jeho návrh byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od 29.5.2020 až dosud.
Místostarosta doporučil zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet obce za rok 2019.
Usnesení č. 6/16/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
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rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění projednalo a schválilo
závěrečný účet obce za rok 2019 souhlasem s celoročním hospodařením s výhradou.
Hlasování č. 5/16:
pro – proti – zdržel se
7– 0 – 0
Bod č. 6
Závěrečný účet DSO Severovýchod za rok 2019
Návrh závěrečného účtu DSO Severovýchod za rok 2019, kterého jsme členy byl zveřejněn
na našich stránkách od 19.5.2020 do 5.6.2020. Tento byl projednán a schválen dne 4.6.2020
na valné hromadě DSO Severovýchod.
Usnesení č.7/16/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet DSO Severovýchod za rok 2019.
Bod č. 7
Rozpočtové opatření č.2 a č.3.
Starostka seznámila zastupitele s jednotlivými položkami rozpočtových opatření.
Rozpočtové opatření č. 2 v příjmové i výdajové části činí 288.000, - Kč.
Rozpočtové opatření č.3, částka 40.000 Kč na straně příjmů i výdajů.
Usnesení č. 8/16/2020
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2 dle § 84 odst.2 pís. c) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích
Hlasování č.6/16:
pro – proti – zdržel se
7–0–0
Usnesení č.9/16/2020
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.3.
Bod č. 8
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dotace ve výši 31 000 Kč v rámci dotačního
programu „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2020 na tvorbu
,,Koncepce rodinné politiky obce Kostelec“.
Usnesení č.10/16/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
v rámci dotačního titulu ,, Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok
2020.
Hlasování č. 7/16:

pro – proti – zdržel se

7 – 0 –0

Bod č.9
Interní směrnice - zakázky malého rozsahu
Všem zastupitelům byla předložena vnitřní směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu,
kterou navrhl Bc. Petr Navrátil a doporučil ji ke schválení. Ten byl z jednání omluven, a tak
paní starostka se dotazovala, zda je vůle ZO schválit takovou směrnici. Ing. Borkovec sdělil,
že určitě ano a pokračoval, že interní směrnice posiluje transparentní výběr dodavatele mimo
režim zákona o veřejných zakázkách a zlepšuje informovanost občanů i zastupitelů.
Starostka navrhla, že nechá hlasovat o tom, zda se o schválení této směrnice bude jednat. Ing.
Lašáková sdělila, že informovanost k zastupitelům i k občanům se zlepšila. Ing. Matyáš
navrhl, aby se o tom nejednalo. Pan Šalša navrhl nehlasovat o směrnici v nepřítomnosti
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navrhovatele a odložit hlasování na další jednání OZ. Pan místostarosta navrhl hlasovat o
přijetí navrhované směrnice (viz. příloha č.3).
Usnesení č. 11/16/2020
Zastupitelstvo obce hlasovalo o přijetí navrhované interní směrnice na zakázky malého
rozsahu.
Hlasování č.8/16:
pro – proti – zdržel se
2–5– 0
Hlasovali pro zastupitelé: Jiří Šalša a Ing. Pavel Borkovec.
Bod č.10
Odměna zastupitelů za provádění matričního úkonu sňatku do konce volebního období
tj.do roku 2022.
Částka od 1.7.2020 návrh 500 Kč
Zastupitelstvo obce rozhodlo o schválení částky 500,- kč za každý matriční úkon pověřeným
zastupitelům a to až do konce volebního období v roce 2022.
Usnesení č. 12/16/2020
Zastupitelstvo obce schválilo odměnu 500,-Kč pověřeným členům zastupitelstva za
provádění matričního úkonu od 1.7.2020 do konce volebního období.
Hlasování č.9/16:

pro – proti – zdržel se

5–0–2

Zdrželi se hlasování zastupitelé: Ing. Kateřina Lašáková a Ing. Miroslav Matyáš.
Bod č.11
1- Výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019.
Rozdělení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Kostelec.
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Kostelec byla schválena již na 14.zasedání zastupitelstva obce dne
22.4.2020. Jelikož bylo hospodaření příspěvkové organizace v roce 2019 ve ztrátě,
zastupitelstvo pověřilo finanční výbor o kontrolu hospodaření a častější kontrolu příspěvkové
organizace.
Žádost o schválení výsledku hospodaření za rok 2019 podal ředitel školy Mgr. Dušan Kovář.
Výsledek hospodaření činil ztrátu ve výši 110.747,91 Kč z toho zisk MŠ Čeložnice ve výši
9.699,23 Kč a ztráta ZŠ a MŠ Kostelec činí 120.447,14 Kč.
Usnesení č. 13/16/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo rozdělení výsledku hospodaření Základní školy
a mateřské školy Kostelec za rok 2019 ve výši -110.747,91 Kč a rozhodlo o převodu
výsledku hospodaření za rok 2019 na účet výsledek hospodaření předcházejících
účetních období.
Hlasování č. 10/16:
pro – proti – zdržel se
7–0–0
2- Žádost AVZO-nájem nebo výpůjčky
Starostka přečetla celou žádost AVZO ze dne 27.2.2020 a odkázala na schůzku se zástupci
AVZO pane Tothem a panem Ronkem ze dne 24.6.2020. Starostka se dotázala zda
zastupitelstvo obce chce pozemky p.č.2117 a 2118 dát do nájmu nebo do výpůjčky.
Zastupitelstvo neschválilo vyhlášení záměru na pronájem či výpůjčku pozemků obce p.č.2117
a 2118.
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Zastupitelstvo pověřilo místostarostu, paní Lašákovou a pana Šušáka o pořízení
fotodokumentace současného stavu majetku AVZO na tzv. Střelnici jako podkladu
k vyklizení areálu.
3- Žádost Lindnerovi
Žádost manželů Lindnerových obdrželi všichni zastupitelé emailem.
Místostarosta odpověděl, že do konce srpna se zabudují dvě kanalizační vpusti na doporučení
Ing.Vaštíka.
4- Žádost p. Vávra
Paní starostka přečetla celou žádost s dotazy o dobudování chodníku k RD č.361 a s tím
spojená nebezpečná dopravní situace, pořízení zpomalovacího retardéru na krajské
komunikaci a vyzval zastupitele ke vzniku nebo provozu hospody v naší obci. Pan Matyáš
navrhl umístnění radaru, popřípadě měřiče rychlosti. Po rozpravě se zastupitelé shodli na
pořízení a umístnění měřiče rychlosti v ulici Čeložnická. Dalším problémem je parkování
v Čeložnické ulici na krajské silnici a to zejména u č.p.214 a 206. Pan Šušák navrhl, aby si
obyvatelé své parkování vyřešili. Domluvu s těmito majiteli si vzal za své místostarosta.
K provozu hospody se vedla rozprava a nedošla k žádnému závěru.
Bod č.12
Návrhy členů zastupitelstva obce
Pan Borkovec se dotázal v jaké fázi se nachází nová studie školy, v návaznosti na předchozí
debatu bylo rozhodnuto, že je třeba posoudit nákladnost opravy. Pan Šušák již kontaktoval
firmu PROJEKTIS s.r.o. (toto jednání bylo momentálně pozastaveno). Paní starostka
oznámila, že objednala posudek u firmy OK Ateliér Břeclav.
Bod č.13
Dotazy a připomínky k projednávaným věcem
Pan Krýsa informoval ZO, že tzv. Střelnice je od roku 2001 je prohlášena za VKP. Ptal se, jak
je to možné, že tam vůbec byl provoz střelnice?
Bod č.14
Závěr
Starostka obce poděkovala všem za účast na veřejném zasedání a ukončila zasedání
v 20.10 hod.
Zapsala: Stanislava Zbořilová
Dne 2.7.2020
Ing. Vlasta Lochmanová – starostka obce

…………………………..

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Borkovec

…..………………………

Ing. Miroslav Matyáš

…………………………..
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