ANONYMIZOVANÝ ZÁPIS
20. zasedání Zastupitelstva obce Kostelec
konaného 3.března 2021 v 16.00 hodin
v sále Kulturního domu OÚ v Kostelci
PROGRAM:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola 19. zasedání ZO Kostelec
3. Dotazy a připomínky veřejnosti – všeobecně
4. Obecně závazná vyhláška č.1/2021.
5. Rozpočtové opatření č.1
6. Inventarizační zpráva.
7. Smlouva o souhlasu k provedení stavebního záměru.
8. Různé
9. Návrhy členů zastupitelstva obce
10. Dotazy a připomínky k projednávaným věcem
11. Závěr
Bod č. 1
Zahájení, schválení programu
Místostarosta obce Kostelec Ing. Vladimír Šimeček všechny přivítal a zahájil 20. zasedání ZO
v 16.00 hodin v sále kulturního domu. Současně oznámil, 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 Ing. Šušák a Ing. Matyáš
ZO je usnášeníschopné.
Místostarosta navrhl zapisovatelku Ing. Vlasta Lochmanová a nechal hlasovat.
Usnesení č. 1/20/2021
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku zápisu Ing. Vlastu Lochmanovou.
Hlasování č. 1/20:
pro-proti-zdržel se 7 – 0 – 0
Místostarosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Hudce a Jiřího Šalšu.
Usnesení č. 2/20/2021
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu o průběhu 20. zasedání
Zastupitelstva obce Josefa Hudce a Jiřího Šalšu.
Hlasování č. 2/20:
pro-proti-zdržel se 7 – 0 – 0
Místostarosta seznámil zastupitele a přítomnou veřejnost s body programu ZO. Tento program
byl rozšířen v bodě různé o:
1/ Projednání indikativní nabídky úvěrových produktů pro obec Kostelec.
2/ Ulice Moštěnská - projektová dokumentace na výstavbu chodníku
Usnesení č. 3/20/2021
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání včetně navržených změn.
Hlasování č. 3/20:
pro-proti-zdržel se
7–0–0
Bod č. 2
Kontrola 19. zasedání ZO Kostelec
Místostarosta se zeptal, zda ověřovatelé minulého zápisu mají připomínky či námitky vůči
usnesení 19. zasedání ZO. Ověřovatelé neměli výhrady.
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Usnesení č. 4/20/2021
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu 19. zasedání ZO Kostelec.
Bod č. 3
Dotazy a připomínky veřejnosti – všeobecně.
Pan Robert Krýsa se ptal, zda byla seznámena veřejnost z výší nákladů na projekt Nové školy
a navrhl schůzku s veřejností, až se doba změní.
Bod č. 4
Obecně závazná vyhláška č.1/2021.
Obecně závazná vyhláška obce Kostelec č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu, předložila a
okomentovala Ing. Kateřina Lašáková. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/2019 o
místním poplatku z pobytu, ze dne 11.12.2019.
Usnesení č. 5/20/2021
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku
z pobytu.
Hlasování č. 4/20:
pro-proti-zdržel se 7 – 0 – 0
Bod č.5
Rozpočtové opatření č.1
Rozpočtové opatření č. 1 v příjmech i výdajích ve výši 155 000,-Kč ze dne 31.1.2021
Usnesení č. 6/20/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo rozpočtové opatření č. 1 v celkové výši
155 000,-Kč.
Hlasování č. 5/20:
pro-proti-zdržel se 7– 0 – 0
Bod č.6
Inventarizační zpráva za rok 2020
Zastupitelé byli seznámeni s inventarizační zprávou dle plánu inventur za rok 2020 a návrhem
na vyřazení vybraného investičního majetku z inventurního soupisu. Tento návrh na vyřazení
je z důvodu starší 10 let.
Usnesení č. 7/20/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo inventarizační zprávu za rok 2020 a
inventurní soupis majetku k vyřazení.
Hlasování č. 6/20:
pro-proti-zdržel se 7– 0 – 0
Bod č.7
Smlouva o souhlasu k provedení stavebního záměru.
Smlouva o souhlasu k provedení stavebního záměru pro SÚS JMK 1553/2020 pro stavbu
,,II/422 Ježov-Kyjov“ na dobu určitou do 31.12.2026.
Usnesení č. 8/20/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo smlouvu o souhlasu k provedení stavebního
záměru č. SÚS JMK 1553/2020.
Hlasování č. 7/20:
pro-proti-zdržel se 7– 0 – 0
Bod č.8
Různé
1/ Projednání indikativní nabídky úvěrových produktů pro obec Kostelec.
Obec obdržela dvě indikativní nabídky na investiční akce, výhodnější nabídku předložila KB
oproti České spořitelně.
Dlouhodobý investiční úvěr na investiční akce: ,,Kostelec, ulice Moravanská, rekonstrukce
stoky AF a investiční akce ,,Veřejné osvětlení Kostelec – EFEKT 2020,,
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Nabídka KB pevná sazba do splatnosti úvěru ve výši 1,57% p. a.
Výše obchodu bude upřesněna až po dokončeném výběrovém řízení na Kanalizační stoku AF.
Usnesení č. 9/20/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo indikativní nabídku na dlouhodobý investiční
úvěr na investiční akce : ,, Kostelec, ulice Moravanská, rekonstrukce stoky AF ,, a
investiční akce ,,Veřejné osvětlení Kostelec – EFEKT 2020,,.
Hlasování č. 8/20:
pro-proti-zdržel se 7– 0 – 0
Druhá nabídka je na předfinancování dotace na krátkodobý investiční úvěr na akci ,,Založení
vybraných krajinných prvku v k.ú. Kostelec u Kyjova,, s pohyblivou úrokovou sazbou 1M
PRIBOR + 0,35 p .a.
Usnesení č. 10/20/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo indikativní nabídku na krátkodobý investiční
úvěr na předfinancování dotace na akci Založení vybraných krajinných prvku v k.ú.
Kostelec u Kyjova,,. Úroková sazba pohyblivá = 1M PRIBOR + 0,35 p .a.
Hlasování č. 9/20:
pro-proti-zdržel se 7– 0 – 0
Třetí nabídka je na krátkodobý investiční úvěr na předfinancování akce z dotace ,,Kostelec,
chodník podél silnice III/42215 – I. Etapa.
Usnesení č. 11/20/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo indikativní nabídku na krátkodobý úvěr na
předfinancování dotace na akci ,,Kostelec, chodník podél silnice III/42215 – I.
Etapa.,, Úroková sazba pohyblivá = 1M PRIBOR + 0,35 p .a.
Hlasování č. 10/20:
pro-proti-zdržel se 7– 0 – 0
2/ Ulice Moštěnská - projektová dokumentace na výstavbu chodníku
Pan Navrátil přednesl důvodovou zprávu k návrhu na zpracování projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení na výstavbu chodníku na ul. Moštěnská, která reaguje na skutečnou
potřebu řešit bezpečnost chodců v této ulici, rizikový úsek je podél komunikace III. třídy
č.42213 v části oboustranné zástavby v této lokalitě obce.
Usnesení č. 12/20/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec pověřuje paní starostku, aby zajistila do příští schůze
ZO tři cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení na výstavbu chodníku na ulici Moštěnská v souladu s projektovou studií
vyhotovenou Ing. Šarkou Vrbovou, projekce dopravních staveb.
Hlasování č. 11/20:
pro-proti-zdržel se 7– 0 – 0
Bod č.9
Návrhy členů zastupitelstva obce
Pan Šalša navrhl umístit ceduli případně i fotopast k velkoobjemovým kontejnerům na
parkovišti OÚ, aby bylo zřejmé, že tyto kontejnery slouží jen pro občany obce Kostelce.
Bod č.10
Dotazy a připomínky k projednávaným věcem
Pan R. Krýsa se dotazoval na vyhlášení VKP a osud studie, kterou navrhl PARO TRADE.
Odpověděl pan místostarosta, že OŽP ÚP řeší tuto záležitost s Krajským úřadem.
Pan R. Krýsa se dotazoval na vodovod v lokalitě sklepy.
Odpověděla paní starostka, že obec v letošním roce nechá vyhotovit projektovou dokumentaci
k této akci.
Dotaz měl i pan P. Krýsa na pasení ovcí ve VKP, zda je to možné?
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Odpovídal pan místostarosta, že je to přípustné a je to se souhlasem obce.
Dále se dotazoval na bývalou ,,Střelnici,, zda již oznámili střelci, kdy ji vyklidí.
Odpovídal pan místostarosta, že termín pro vyklizení momentálně běží, další kroky se budou
řešit následně.
Bod č.11
Závěr
Místostarosta obce poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a ukončil zasedání
v 16.45 hod.
Zapsal: Ing. Vlasta Lochmanová
Dne 3.3.2021
Ing. Vladimír Šimeček – místostarosta obce

…………………………..

Ověřovatelé zápisu: Josef Hudec

…..………………………

Jiří Šalša

…………………………..
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