ANONYMIZOVANÝ ZÁPIS
18. zasedání Zastupitelstva obce Kostelec
konaného 1.prosince 2020 v 17.00 hodin
v sále Kulturního domu OÚ v Kostelci
PROGRAM:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola 17. zasedání ZO Kostelec
3. Dotazy a připomínky veřejnosti – všeobecně
4. Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku na rok 2021
5. Stanovení ceny stočného pro rok 2021
6. Projednání návrhu rozpočtu obce Kostelec na rok 2021
7. Projednání rozpočtu školy na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky
2022-2023
8. Rozpočtové opatření č.6 a č.7
9. Kupní smlouva
10. Smlouvy o smlouvách budoucích
11. Smlouvy o výpůjčce
12. Veřejnoprávní smlouva pro ZŠ
13. Plán inventur
14. Koncepce rodinné politiky
15. Zápis do kroniky obce
16. Různé
17. Návrhy členů zastupitelstva obce
18. Dotazy a připomínky k projednávaným věcem
19. Závěr

Bod č. 1 – Technický bod
Zahájení, schválení program
Starostka obce Kostelec Ing. Vlasta Lochmanová všechny přivítala a zahájila 18. 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. Také informovala, že všechny podklady k jednání byly postupně vloženy na uložiště pro
zastupitele obce k prostudování.
Přítomno po celou dobu jednání bylo 8 zastupitelů, omluven Josef Hudec, zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné.
Starostka navrhla zapisovatelku Stanislavu Zbořilovou a nechala hlasovat.
Usnesení č. 1/18/2020
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku zápisu Stanislavu Zbořilovou.
Hlasování č. 1/18:

pro-proti-zdržel se

8–0–0

Starosta navrhla ověřovatele dnešního zápisu Ing. Miroslava Matyáše a Bc. Petra Navrátila.
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Usnesení č. 2/18/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva
obce Ing. Miroslava Matyáše a Bc. Petra Navrátila.
Hlasování č. 2/18:

pro-proti-zdržel se

8–0–0

Paní starostka seznámila zastupitele a přítomnou veřejnost s body programu jednání ZO.
Přednesla taky návrh změny programu přehození bodu č. 8 za bod č. 9 z důvodů projednání
kupních smluv a následně v dalším bodu projednání rozpočtových opatření č.6, 7, a 8.
Zastupitel Bc.Petr Navrátil ještě přednesl a požádal o zařazení za bod č.15.Materiál
k projednání a to ,,Stanovení předpokládané hodnoty zakázky na zpracování studie
,,Revitalizace objektu ZŠ a MŠ“
Starostka nechala o následujícím programu hlasovat.
Usnesení č. 3/18/2020
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání včetně navržených změn.
Hlasování č. 3/18:

pro-proti-zdržel se

8–0–0

Bod č. 2
Kontrola 17. zasedání ZO Kostelec
Starostka stručně přečetla usnesení 17. zasedání ZO a okomentovala jednotlivé body plnění.
Oznámila že, usnesení č.12/17/2020 nebylo naplněno, jelikož majitelé pozemků odstoupili od
prodeje pozemků a kupní smlouva nebyla schválena.
Ověřovatelé minulého zápisu neměli výhrady.
Usnesení č. 4/18/2020
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu 17. zasedání ZO Kostelec.
Bod č. 3
Dotazy a připomínky veřejnosti – všeobecně.
Starostka oslovila veřejnost, aby přednesli dotazy.
Pan Marian Zogata se dotazoval, v jaké fázi a zda se bude realizovat chodník v ulici
Moštěnská. Odpověděla paní starostka, že studie je před dokončením, následovat by měl
projekt.
Paní Martina Doležalová se dotazovala, kdy se začne s realizací chodníku na Moravanské
ulici. Odpověděla rovněž paní starostka, že v příštím roce.
Pan Roman Ježek přivítal vstřícnost k jednání o přivedení vodovodu ke sklepům.
Pan Krýsa Robert položil dotaz na střelnici, že dosud není vyklizená. Odpověděl
místostarosta, že do 30. 4. musí AVZO střelnici vyklidit. Pokud tak neučiní, zajistí vyklizení
obec. Další dotaz vznesl, zda obec neuvažuje o zrušení ohňostrojů, které jsou u obecního
sklípku./ruší noční klid/ Odpověděla starostka, že obec nepřipravuje vydat vyhlášku omezující
pořádat ohňostroje.
Pan Krýsa Pavel se dotazoval na cenu a financování cesty na tzv.,,Vinohrádkách,, a na Malé
čtvrtě. Starostka odpověděla, že cestu ve Vinohrádkách spolufinancovali částečně stavebník a
obec, cesta na Malé čtvrtě, tam je problém.
Pan Krýsa Robert se dotazoval na cestu pod sklepy. Starostka odpověděla, že cesta bude
opravena hrubou frakcí.
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Pan Krýsa Robert se dotazoval, kolik stál původní projekt na školu. Starostka odpověděla, že
do 3 mil. Kč.
Bod č. 4
Obecně závazná vyhláška obce Kostelec č. 1/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Návrh této vyhlášky zpracovala a okomentovala Ing. Kateřina Lašáková. Je to aktualizovaná
obecně závazná vyhláška č.4/2018 /dále jen OZV/ o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
z roku ze dne 10.12.2018. Tento návrh nebyl shledán v rozporu se zákonem a byl doporučen
MV ke schválení. Platnost této vyhlášky nabývá účinnosti dnem 1.1.2021 a částka zůstává
stejná jako v roce 2020 čili 450 Kč /ročně za osobu/.
Usnesení č. 5/18/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo a vydává Obecně závaznou vyhlášku obce
Kostelec č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
1.1.2021.
Hlasování č. 4/18:
pro-proti-zdržel se 8 – 0 – 0

Bod č. 5
Stanovení ceny stočného pro rok 2021
Na základě směrnice č. 4 /2019 k zavedení stočného v roce 2020 ze dne 13.11.2019 stanovuje
zastupitelstvo obce cenu stočného pro rok 2021 částku 200 Kč na osobu a rok.
Usnesení č. 6/18/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo cenu stočného pro rok 2021 v částce 200 Kč na
osobu a rok.
Hlasování č. 5/18:
pro-proti-zdržel se 8 – 0 – 0

Bod č. 6
Projednání a schválení rozpočtu obce Kostelec na rok 2021
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Kostelec na rok 2020. Tento návrh
rozpočtu s příjmy 13.500.000,- Kč, výdaji celkem 39.200.000,- Kč a financování ve výši
10.000.000,- Kč byl projednán ve finančním výboru i se všemi zastupiteli. Saldo mezi výdaji
a příjmy v částce 15.700.000,- Kč bude kryto překlenovacím úvěrem.
Byl řádně zveřejněn na úřední desce od 12. 11.2020 až do doby schválení tj. 1.12.2020.
Ing. Pavel Borkovec podal návrh na změnu rozpočtu, s příjmy 13.500.000,- Kč, výdaji celkem
21.900.000,- Kč, financování ve výši 8.400.000,- Kč. Návrh odůvodnil, že na dofinancování
vyrovnaného rozpočtu nemá obec sjednaný bankovní úvěr.
Paní starostka nechala hlasovat o změně rozpočtu dle návrhu pana zastupitele Ing. Pavla
Borkovce.
Usnesení č. 7/18/2020
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Zastupitelstvo obce Kostelec projednalo a schválilo v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet
obce Kostelec na rok 2021, s příjmy celkem 13.500.000,-Kč, výdaje celkem 21. 900. 000,Kč a financování celkem 8.400.000, -Kč.
Hlasování č. 6/18:

pro – proti – zdržel se

8–0–0

Usnesení č. 8/18/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec pověřuje starostku obce k vyřízení úvěru na částku
15.000.000,- Kč do 15. ledna 2021.
Hlasování č. 7/18:

pro-proti-zdržel se

8–0–0

Bod č. 7
Projednání rozpočtu školy na rok 2021 a střednědobého výhledu ZŠ A MŠ Kostelec,
okres Hodonín, příspěvková organizace na roky 2022-2023.
Starostka přednesla rozpočet Základní školy a mateřské školy Kostelec, okres Hodonín,
příspěvková organizace, a to na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Kostelec na
roky 2022-2023. Příspěvková organizace zveřejnila návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Kostelec a
návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a to 15 dnů přede
dnem jeho projednávání zřizovatelem.
Usnesení č. 9/18/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo rozpočet Základní školy a mateřské školy
Kostelec, okres Hodonín, příspěvková organizace na rok 2021 ve výši 900.000,-Kč.
Hlasování č. 8/18:

pro-proti-zdržel se

8–0–0

Usnesení č. 10/18/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Kostelec,
okres Hodonín, příspěvková organizace na roky 2022-2023.
Hlasování č. 9/18:

pro-proti-zdržel se

8–0–0

Bod č. 8
Kupní smlouvy
1/ Projednání kupní smlouvy – koupě pozemků parc.č.727/3 orná půda, o výměře 77 m²,
v k.ú. Kostelec u Kyjova.
Obec Kostelec má zájem o koupi pozemku p. č. 727/3 o výměře 77 m2, pro potřeby
infrastruktury v dané lokalitě a finanční výbor doporučuje koupi pozemku za dohodnutou
cenu 75,-Kč /m2. Kupní smlouva bude uzavřena mezi prodávajícími Janou Masarykovou,
Radkem Štěpánkem a Pavlem Švábkem a kupující obcí Kostelec.
Prodávající prodávají kupujícímu do vlastnictví Předmět koupě, se všemi součástmi
a příslušenstvím, za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 5.775,- Kč (slovy: pět tisíc
sedm set sedmdesát pět korun českých).
Usnesení č.11 /18/2020
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Zastupitelstvo obce Kostelec rozhoduje o koupi spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4
od paní Jany Masarykové, bytem Kostelec 154, 696 51 Kostelec, dále o koupi
spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ od pana Radka Štěpánka, bytem Za hvězdárnou
850, 696 32 Ždánice a dále o koupi spoluvlastnického podílu ve výši id. ½ od pana Pavla
Švábka, bytem Brandlova 114/47, 696 01 Kyjov, na pozemku p. č. 727/3 orná půda o
výměře 77 m2, v k. ú. Kostelec u Kyjova, za cenu 75,- Kč za m2 a schvaluje uzavření
kupní smlouvy na koupi těchto spoluvlastnických podílů v předloženém znění za
dohodnutou kupní cenu ve výši 5.775,-Kč.
Hlasování č. 10/18:

pro-proti-zdržel se

8–0–0

2/ Projednání kupní smlouvy - koupě nemovitosti a pozemků od ALFA s.r.o
Na základě předložené nabídky na odprodej od majitelů pozemků a budovy firmy ALFA s. r.
o, IČO 46901540, se sídlem Kostelec 300, 696 51 Kostelec jednali zastupitelé po prohlédnutí
dané nemovitosti. O tento předmět koupě má zájem obec z důvodu strategického umístění pro
rozvoj obce ./MŠ a ZŠ /. Na tento předmět koupě byl zpracován znalecký posudek Ing.
Pavlem Žůrkem ze dne 17.6.2020 č.015-20 a to na částku 1.860.000,-Kč.
Předmětem koupě jsou tyto nemovitosti a pozemky zapsaných na LV č. 923 pro k.ú. Kostelec
u Kyjova: p. č. 686/3 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba – budova s č.p. 230,
zemědělská stavba, o výměře 191 m2, která stojí na tomto pozemku p. č. 686/3,
p. č. 683/3 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č.p./č.ev. jiná stavba, o
výměře 17 m2, p. č. 683/5 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 89 m2, p. č.
686/4 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 558 m2 , p. č. 681/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 45 m2,p. č. 687/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
80 m2 , p. č. 687/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 106 m2 , p. č. 682/3 ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 18 m2.
Smluvní strany se dohodly na ceně celkem 2.300.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc
korun českých).
Usnesení č. 12/18/2020
Zastupitelstvo obce schválilo a pověřilo starostku k podpisu kupní smlouvy na nákup
nemovitostí zapsaných na LV č.923 v k.ú. Kostelec u Kyjova , p. č. 686/3 zastavěná
plocha a nádvoří, součástí je stavba – budova s č.p. 230, zemědělská stavba, o výměře
191 m2, která stojí na tomto pozemku p. č. 686/3, p. č. 683/3 zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba bez č.p./č.ev. jiná stavba, o výměře 17 m2, p. č. 683/5 zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 89 m2, p. č. 686/4 zastavěná plocha a nádvoří,
společný dvůr, o výměře 558 m2 , p. č. 681/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 45 m2,p. č. 687/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m2 , p. č. 687/4
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 106 m2 , p. č. 682/3 ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 18 m2 od firmy ALFA s.r.o, IČO 46901540, se
sídlem Kostelec 300, 696 51 Kostelec za dohodnutou cenu 2.300.000,- Kč za předpokladu
výmazu zástavního práva.

Hlasování č. 11/18:

pro-proti-zdržel se

3/ Hlučínská zemědělská, a.s.
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8–0–0

Předmět smlouvy je prodej pozemků mezi obcí Kostelec, IČO00285005, Kostelec 260,696 51
Kostelec a prodávajícím Hlučínská zemědělská, a.s., IČO 28200918 se sídlem Hradecká
646/4, Předměstí, 746 01 Opava.
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků o celkové výměře 23.157 m2:
p. č. 1331 o výměře 300 m2, p. č.1335 o výměře 1423 m2, p. č.1376 o výměře 1290 m2, p. č.
1377 o výměře 1065 m2, p. č.1439 o výměře 844 m2, p. č.1577 o výměře 6766 m2, p. č.
1587/1 o výměře 2454 m2, p. č. 1670 o výměře 3341 m2 a p. č. 2349 o výměře 2974 m2
zapsaných na LV č. 1495 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, pro k. ú.
Kostelec u Kyjova za kupní cenu ve výši 648.000 Kč (slovy: šest set čtyřicet osm tisíc korun
českých).
Usnesení č. 13/18/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo kupní smlouvu na nákup pozemků mezi
Hlučínská zemědělská, a.s. IČO 28200918 se sídlem Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01
Opava, za kupní cenu ve výši 648.000 Kč (slovy: šest set čtyřicet osm tisíc korun
českých) o výměře 23.157 m2.
Hlasování č. 12/18:

pro-proti-zdržel se

8–0–0

Bod č. 9
Rozpočtové opatření č.6 a č.7
Rozpočtové opatření č.6 – úprava položek rozpisu rozpočtu ve výši 22. 000,- Kč ze dne
30.9.2020.
Usnesení č. 14/18/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6.
Hlasování č. 13/18:

pro-proti-zdržel se

8–0–0

Rozpočtové opatření č. 7 - úprava položek rozpisu rozpočtu ve výši 86. 000,- Kč ze dne
31.10.2020.
Usnesení č. 15/18/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7.
Hlasování č. 14/18:

pro-proti-zdržel se

8–0–0

Rozpočtové opatření č.8 - úprava položek rozpisu rozpočtu ve výši 180. 000,- Kč ze dne
30.11.2020.
Usnesení č. 16/18/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo rozpočtové opatření č. 8 v celkové výši 180.000,Kč.
Hlasování č. 15/18:

pro-proti-zdržel se

Bod č. 10
Smlouvy o smlouvách budoucích
1/Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
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8–0–0

Jedná se o schválení Smlouvy č.HO-001030061750/002-MOPR, o zřízení věcného břemene
mezi obcí Kostelec a E. ON Distribuce, a.s uzavřenou za účelem umístění distribuční
soustavy, pod názvem „Kostelec, Zákostelí, příp. NN, Chamraďa“, na pozemku parc.č.76/1,
LV č. 10001 v k.ú. Kostelec u Kyjova, za úplatu 1.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 17/18/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo Smlouvu č. HO-001030061750/002-MOPR o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E-ON Distribuce a.s., k umístění
distribuční soustavy.
Hlasování č. 16/18:

pro – proti – zdržel se

8– 0 –0

2/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Předmětem je schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene/dále jen
smlouva č.1040013757/002.Jedná se o zřízení věcného břemene mezi obcí Kostelec a E.ON
Distribuce, a.s uzavřenou za účelem umístění distribuční soustavy s názvem ,,Kostelec,
obnova NN ,, na pozemcích par. č. 781/27, 727/1, 728/1, 729, 79, 78/1, 78/2, 76/1, 673/4, 720,
84, 673/1, 675, 674, 373/69, 2637, 375/1, 374/13, 185, 76/36, 370, 373/62, 374/7, 374/1, 950/6,
948/9, 948/8, 948/7, 947/12, 947/11, 947/10, 947/9, 946/4, 599, 544, 1207, 345, 372, LV č.10001
v k. ú. Kostelec u Kyjova, za úplatu v celkové výši 27.600,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 18/18/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.1040013757/002 o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s., k umístění
distribuční soustavy pod názvem ,,Kostelec, obnova NN“, za úplatu v celkové výši
27.600,-Kč bez DPH.
Hlasování č. 17/18:

pro – proti – zdržel se

8– 0 – 0

Bod č. 11
1/ Smlouva o výpůjčce pro Ing. Dušana Ševčíka, Kostelec 208, nar.21.12.1956.
Předmětem výpůjčky je část pozemku o předpokládané výměře cca 28 m2 z pozemku p.č.
2448 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2568 m2, zapsaného na LV č. 10001 v k.
ú. Kostelec u Kyjova ve vlastnictví obce Kostelec.
Půjčitel ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., potvrzuje, že záměr výpůjčky byl
řádně zveřejněn dle ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a to na úřední desce Obecního úřadu Kostelec, včetně dálkového způsobu
zveřejnění, v období od 18.8.2020 – 3.9.2020.
Usnesení č.19/18/2020
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o výpůjčce na část pozemku p.č.2448 mezi obcí
Kostelec a vypůjčitelem Ing. Dušanem Ševčíkem, Kostelec 208, nar.21.12.1956.
Hlasování č. 18//18:

pro – proti – zdržel se
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8–0–0

2/ Smlouva o výpůjčce pro Mgr. Karla Fialu, Kostelec 318, nar.23.12.1957
Předmětem výpůjčky je část pozemku o rozloze cca 50 m2, z pozemku p.č.1289/2 ostatní
plocha, zapsaného na LV č. 10001 v k. ú. Kostelec u Kyjova.
Smlouva o výpůjčce uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2193 a násl zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi obcí Kostelec a vypůjčitelem Mgr.
Karlem Fialou
Půjčitel ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., potvrzuje, že záměr výpůjčky byl
řádně zveřejněn dle ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a to na úřední desce Obecního úřadu Kostelec, včetně dálkového způsobu
zveřejnění, v období od 18.8.2020 – 3.9.2020.
Usnesení č.20/18/2020
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o výpůjčce mezi obcí Kostelec a vypůjčitelem
Mgr. Karlem Fialou, Kostelec 318, nar.23.12.1957.
Hlasování č. 19//18:

pro – proti – zdržel se

8–0–0

Bod č.12
Veřejnoprávní smlouva pro ZŠ
Jedná se o smlouvu o spolupráci při zabezpečování provozu mateřské školy v obci Čeložnice.
Obec Čeložnice se zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu na činnost mateřské školy v obci
Čeložnice finanční příspěvek, a to k pokrytí neinvestičních výdajů souvisejících s činností této
mateřské školy. Výše finančních prostředků poskytnutých obcí Čeložnice na provoz mateřské
školy v roce 2020 činí částku Kč 126 854,- (slovy sto dvacet šest tisíc osm set padesát čtyři
korun českých). Pokladem pro poskytnutí tohoto příspěvku je vyúčtování rozdílu mezi
náklady a výnosy útvaru mateřská škola Čeložnice za rok 2008-2019.
Viz příloha č. 2
Usnesení č.21/18/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí smlouvu o spolupráci při zabezpečování provozu
mateřské školy v obci Čeložnice.
Hlasování č. 20/18:

pro – proti – zdržel se

8–0–0

Bod č.13
Plán inventur a zřízení inventarizačních komisí majetku za rok 2020.
Starostka seznámila přítomné s plánem inventur obecního majetku za rok 2020 a jmenovala
inventarizační komise. Inventura majetku obce bude probíhat od 30.11.2020 do 31.1.2021.
Usnesení č.22/18/2020
Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur a zřízení inventarizačních komisí majetku za
rok 2020.
Hlasování č. 21/18:

pro – proti – zdržel se

8–0–0

Bod č.14
Koncepce rodinné politiky v Kostelci
Koncepce rodinné politiky je dokument, který představuje aktivity a opatření vedoucí
k podpoře celých rodin, jež jsou základními a nejvýznamnějšími jednotkami naší společnosti.
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Tato koncepce vznikla za finanční podpory Jihomoravského kraje z dotačního programu
„Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2020 v rámci projektu obce
Kostelec „Tvorba Koncepce rodinné politiky obce Kostelec“.
Usnesení č.23/18/2020
Zastupitelstvo obce schválilo dokument ,,Koncepce rodinné politiky v obci Kostelec
2021-2025,, .
Hlasování č. 22/18:

pro – proti – zdržel se

8–0–0

Bod č.15
Zápis a schválení zápisu do obecní kroniky za rok 2019
Zastupitelům byl předložen zápis kronikářky Mgr. Ivany Hulatové do obecní kroniky za rok
2019, který byl zveřejněn na uložišti k prostudování. Zápis upravila a doporučila ke schválení
starostka obce Ing. Vlasta Lochmanová. Doplnila, že obsahová struktura byla naplněna a
doporučila zápis ke schválení.

Usnesení č.24/18/2020
Zastupitelstvo obce ZO schválilo text zápisu do kroniky obce Kostelec za rok 2019.

Hlasování č. 23/18:

pro – proti – zdržel se

8–0–0

Bod č.16
Požadavek k projednání přednesl Bc. Petr Navrátil a týká se dokumentu, aby se zjistila
předpokládaná hodnota zakázky na zpracování nové studie pod názvem „Revitalizace

objektu ZŠ a MŠ v Kostelci“ viz příloha č.1. Pan Navrátil informoval, že se nejedná o
výběrové řízení na zhotovitele studie, ale o zjištění předpokládané hodnoty zakázky na
zpracování studie. Studie má řešit etapizaci výstavby. Etapou se rozumí samostatně
kolaudovaný stavební objekt na sebe stavebně navazující, přičemž vychází z
jednotného zadání:
o
demolovat starou MŠ, vč. objektu s kuchyní a jídelnou + sanace ZŠ a přístavby
ZŠ („krček“), zajištění provozu ZŠ po demolici ostatních staveb,
o
navrhnout vybudování nového objektu kuchyně s jídelnou,
o
navrhnout vybudování nového objektu mateřské školy,
o
navrhnout vybudování tělocvičny,
o
rekonstrukce oddělené budovy ZŠ.
Usnesení č.25/18/2020
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce vyhlásit cenovou poptávku na zpracování
projektové studie „Revitalizace objektu ZŠ a MŠ v Kostelci“ za účelem stanovení
předpokládané hodnoty zakázky, a to formou přímého oslovení minimálně 3 uchazečů,
v souladu se závěry z pracovní schůzky zastupitelů obce k revitalizaci objektu ZŠ a MŠ
v Kostelci ze dne 11. května 2020.
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Hlasování č. 24/18:

pro – proti – zdržel se

8–0–0

Bod č.17

Různé

1/Žádost pana Tomáše Kučery k provedení přípojky vody v lokalitě ,,Stráně“.
Se žádostí o zafinancování vodovodu v předpokládané výši 400.000 Kč byli seznámeni
všichni zastupitele, i majitelé sklepů. Zastupitelstvo obce trvá na původním návrhu o
zafinancování 1/3 akce a majitelé by se rovnoměrně podíleli na zbývajících 2/3
předpokládané ceny. S tímto návrhem souhlasili i přítomní majitelé sklepů. Další jednání
bude na úřadu obce, navrhl pan místostarosta a dohodnutý postup bude projednán
v zastupitelstvu obce.
Usnesení č.26/18/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že obec bude spolufinancovat 1/3 původní
předpokládané výše rozpočtu na provedení vodovodní přípojky a zbývající 2/3 ceny si
uhradí majitelé sklepů.
Hlasování č. 25/18:

pro – proti – zdržel se

8–0–0

2/ Žádost pana Ing. Martina Slabáka
Pan Ing.Martin Slabák žádá o odkoupení obecního pozemku p. č.711/3, který je ve vlastnictví
obce Kostelec.
Paní starostka navrhla, aby obec tento pozemek dosud neprodávala, až po provedení studií
obslužnosti tohoto území.
Usnesení č.27/18/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se starostku obce, a zamítá prodej tohoto obecního
pozemku p. č. 711/3.
Hlasování č. 26/18:

pro – proti – zdržel se

8–0–0

3/ Projednání žádosti o dotaci na MMR – oprava MK v obci Kostelec II.etapa
Paní starostka přednesla možnost zažádání dotace na MMR na projekt ,,Oprava MK v obci
Kostelec II. etapa na p.č.544 v k.ú. Kostelec u Kyjova. Jedná se o změnu povrchu místní
komunikace od č.p. 125 až po č.p.242.
Usnesení č.28/18/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na MMR k projektu ,,Oprava
MK u hřiště II etapa.,,
Hlasování č.27/18:
pro – proti – zdržel se
8–0–0
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4/ Darovací smlouva pro obec Kostelec
Darovací smlouva uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
mezi stranami FLOR SERVICE TRADE, s.r.o., se sídlem Kopečná 940/14, 602 00 Brno, IČO
02108208, zastoupená Bc. Vladanem Minaříkem a obdarovaným Obcí Kostelec, se sídlem
Kostelec 260, IČO 00285005, zastoupená Ing. Vlastou Lochmanovou, starostkou obce.
Předmětem je věcný dar / 50 ks ochranných respirátorů N95 /v celkové částce 8.500,-Kč.
Usnesení č.29/18/2020
Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu mezi obcí Kostelec a FLOR SERVICE
TRADE, s.r.o v celkové částce 8.500 Kč.
Hlasování č.28/18:

pro – proti – zdržel se

8–0–0

3/ Pověření starostky k provedení RO na konci roku 2020.
Protože se předpokládá, že do konce kalendářního roku 2020 se Zastupitelstvo obce již
nesejde, pověřuje se starostka obce k provedení rozpočtového opatření v jakékoliv částce.
Usnesení č. 30/18/2020
Zastupitelstvo obce Kostelec pověřilo starostku obce do konce roku 2020 k provedení
rozpočtového opatření v jakékoliv částce do 31.12.2020.
Hlasování č. 29/18:

pro – proti – zdržel se

8–0–0

Bod č.18
Návrhy členů zastupitelstva obce.
Nebyly žádné připomínky.
Bod č.19
Dotazy a připomínky k projednávaným věcem.
Bez připomínek.
Bod č.20
Závěr
Starostka obce poděkovala všem za účast na veřejném zasedání a ukončila zasedání
v 18.55 hod.
Zapsala: Stanislava Zbořilová
Dne 9.12.2020
Ing. Vlasta Lochmanová - starostka obce

…………………………..

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Matyáš

…..……………………………
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Bc.Petr Navrátil

…………………………..…

il
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