ANONYMIZOVANÝ ZÁPIS
24. zasedání Zastupitelstva obce Kostelec
konaného 18. srpna 2021 v 18.00 hodin
v sále Kulturního domu OÚ v Kostelci
PROGRAM:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola 23. zasedání ZO Kostelec
3. Dotazy a připomínky veřejnosti – všeobecně
4. Rozpočtové opatření č. 5,6,7
5. Smlouva s JMK -Podpora rodinné a seniorské politiky
6. Smlouvy na věcné břemeno
7. Souhlasné prohlášení, kupní smlouva pozemek Good Make
8. Změny územního plánu
9. Různé
10. Návrhy členů zastupitelstva obce
11. Dotazy a připomínky k projednávaným věcem
12. Závěr
Bod č. 1
Zahájení, schválení programu
Paní starostka obce Kostelec Ing. Vlasta Lochmanová všechny přivítala a zahájila 24. zasedání ZO
v 18.05 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.
Všechny podklady byly uloženy na uložišti předem k prostudování všemi zastupiteli.
Přítomno: 9 zastupitelů viz. příloha č.1
ZO je usnášeníschopné.
Starostka navrhla zapisovatelku Stanislavu Zbořilovou a nechala hlasovat.
Usnesení č. 1/24/2021
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku zápisu Stanislavu Zbořilovou.
Hlasování č. 1/24:
pro-proti-zdržel se 9 – 0 – 0
Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Pavla Borkovce a Ing. Jiřího Šušáka.
Usnesení č. 2/24/2021
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu o průběhu 24. zasedání Zastupitelstva
obce zápisu Ing. Pavla Borkovce a Ing. Jiřího Šušáka .
Hlasování č. 2/24:
pro-proti-zdržel se
9–0–0
Paní starostka seznámila zastupitele a přítomnou veřejnost s body programu jednání ZO.
Bod č. 7 byl zrušen po domluvě s právním zástupcem fi Good Make a tento bod bude projednán na
dalším jednání ZO.
Tento program byl rozšířen v bodě různé o:
- Dary obcím postiženým tornádem
- Revokace usnesení č. 9/23/21
- Žádost pana Miroslava Šofra
Další bod navrhl pan místostarosta, a týká se možnosti žádosti o dotaci pro SK Kostelec.
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Usnesení č. 3/24/2021
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání včetně všech navržených změn.
Hlasování č. 3/24:
pro-proti-zdržel se
9–0–0
Bod č. 2
Kontrola 23. zasedání ZO Kostelec
Starostka se zeptala, zda ověřovatelé minulého zápisu mají připomínky či námitky vůči usnesení
23. zasedání ZO. Ověřovatelé neměli výhrady.
Usnesení č. 4/24/2021
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu 23. zasedání ZO Kostelec.
Bod č. 3
Dotazy a připomínky veřejnosti – všeobecně
p. Ryska vznesl dotaz na pozemek v jejich osobním vlastnictví na stavbu sklepa v lokalitě Stráně a
upozornil na protiprávní jednání ze strany obce pokud nebude stavebníkům umožněno stavět sklep
na svých pozemcích.
Starostka upozornila, že momentálně odbor ŽP v Kyjově nevydá kladné stanovisko ke stavbě
sklepů – problematika VKP
Místostarosta doplnil, že VKP bude nově vyhlášeno, přesné hranice nejsou dosud známy.
p. Slovák jako zástupce rodičů k podnětu co předali p. starostce dne 4.8.2021– zda je ZO
informováno? Vše shrnul ve 3 bodech:
1/ personální změny/vystřídalo se 8 učitelů za 7 let/
2/ řeší obec proč se děti ze školy odhlašují, a bude jich ještě víc!
3/ jak jsou vybíráni zaměstnanci školy?
Paní starostka uvedla, že stížnost je prověřována a odpověď následně obdrží pan Slovák jako
zástupce rodičů. Dále uvedla, že obec se podílí na výběru ředitele, ale dále do personální politiky
nezasahuje.
p. Horáková i p. Jarošová se vyjádřila také k této problematice
p. Šušák odpověděl, že ZO situaci ve školství nebere na lehkou váhu.
Dále se do diskuze zapojil pan Krýsa a kladl důraz na kvalitu personálu, kterou staví nad kvalitu
zázemí.
Následně se vyjádřila paní Dočekalová z Kyjova, že sem vozila syna a byla spokojená, ale nyní po
odchodu paní Jarošové syna přehlásí do Kyjova.
Paní Martina Doležalová doplnila, že přítomni jsou pouze rodiče dětí z MŠ, ale nikoliv ze ZŠ. Velmi
pozitivně hodnotila celý pedagogický sbor.
Paní starostka ukončila rozpravu a poděkovala všem za vyjádření názorů.
Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7.
Rozpočtové opatření č.5
Příjmy a výdaje jsou ve výši ve výši 4.000 Kč k 31.5.2021.
Rozpočtové opatření č.6
Příjmy a výdaje jsou ve výši ve výši 49.000 Kč k 30.6.2021
Usnesení č. 5/24/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec vzalo na vědomí RO č.5 a č.6
Rozpočtové opatření č.7
Příjmy a výdaje ve výši 3.500.000 Kč k 31.7.2021.
Hlavními položkami na straně příjmů jsou:
• Dotace na krajinné prvky, dotace na dětské hřiště
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Hlavními položkami na straně výdajů jsou:
• Stoka A-F
• Oprava ZŠ (nová okna a dveře)
Usnesení č. 6/24/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo rozpočtové opatření č.7.
Hlasování č. 4/24:
pro-proti-zdržel se
9–0–0

Bod č.5
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro rok 2021
Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu ,,Vzpomínky oživují
a trénují naši paměť ve výši 25.000 Kč v rámci dotačního programu ,, Podpora rodinné politiky
na úrovni obcí pro rok 2021,,
Usnesení č. 7/24/2021
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci
dotačního programu ,, Podpora rodinné politiky na úrovni obcí pro rok 2021,, ve výši
25.000 Kč na projekt -Vzpomínky oživují a trénují naši paměť.
Hlasování č. 5/24:

pro-proti-zdržel se

9–0–0

Bod č.6
Smlouva o zřízení věcného břemene č .sml. HO-014330061652/001-MDP
Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene na pozemku parc. č. 436/3, 473/3 v
katastrálním území Kostelec u Kyjova, obec Kostelec za účelem umístnění distribuční soustavy
Kabel NN ke stavbě „Kostelec, Vřesovická, příp.NN, Slovák.
Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně ve výši 2000 Kč.
Usnesení č. 8/24/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene Č.: HO014330061652/001-MDP ke stavbě ,,Kostelec, Vřesovická, příp. NN, Slovák a to
úplatně v částce 2000 Kč.
Hlasování č. 6/24:

pro-proti-zdržel se

9–0–0

Bod č.8
Změny územního plánu
OÚ eviduje asi 6 požadavků na žádost pořízení změny ÚP.
Zastupitelé po dohodě navrhli, že lhůta pro příjímání žádostí na pořízení změny ÚP bude do
31.10.2021.
Usnesení č.9/24 /2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pořízení změn ÚP a pověřuje úřad obce
k informovanosti občanů k přijímání podnětů ke změně ÚP do 31.10.2021.
Bod č.9
Různé
1/ Dary obcím zasažené červnovým tornádem
Zastupitelstvo rozhodlo o příspěvku níže uvedeným obcím, které byly v červnu zasaženy
tornádem částkou na jejich transparentní účty ve výši 10.000 Kč (každá obec obdrží 10.000 Kč).
Jedná se o tyto obce a města:
- Město Hodonín
č. ú.
123-3116270217/0100
- Obec Mikulčice
č. ú.
299222440 /0300
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- Městys Moravská Nová Ves
- Obec Hrušky
- Obec Lužice

č. ú.
č. ú.
č. ú.

6013203349/0800
123-4548350207/0100
123-3116370277/0100

Usnesení č. 10/24/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec rozhodlo o daru každé obci zasažené červnovým tornádem
v částce 10.000 Kč.
Hlasování č. 7/24:
pro-proti-zdržel se
9–0–0
2/ Revokace usnesení č.9/23/2021 ze dne 24.5.2021
Usnesení č. 11/24/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec revokuje usnesení č. 9/23/2021 ze dne 24.5.2021.
Hlasování č. 8/24:
pro-proti-zdržel se
9–0–0
Usnesení č. 12/24/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schvaluje řád veřejného pohřebiště.
Hlasování č.9 /24:
pro-proti-zdržel se
9 – 0– 0
3/ Žádost pane Miroslava Šofra
Paní starostka přednesla jeho žádost o opravu a zhotovení svodnice za jeho domem č. 226 v ,,trati
příčka“. Tu přinesl dne 21.6.2021 a žádosti bylo vyhověno a již zrealizováno p. Čadou.
Usnesení č. 13/24/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec bere tuto žádost a informaci o nápravě na vědomí.
4/ SK žádost o příspěvek
Pan místostarosta přednesl možnost dotace pro SK Kostelec z výzvy NSA21-KABINA 2021.
Název projektu :,,49419331- Kostelec-hřiště-technické zhodnocení,, Jednalo by se o doplnění
chybějících výplní zábradlí na fotbalovém hřišti. Projekční cena je 430.000,-Kč, obec by
spolufinancovala 10% v celkové výše nákladů.
Usnesení č. 14/24/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo podání žádosti o dotaci pro SK Kostelec z.s. a to z
výzvy NSA 21-KABINA 2021, na pořízení výplní zábradlí na fotbalovém hřišti.
Projekt ,,49419331-Kostelec-hřiště-technické zhodnocení.,, V případě úspěšné žádosti se
obec zavazuje ke spoluúčasti ve výši 10 % nákladů.
Hlasování č. 10/24:

pro-proti-zdržel se

9 – 0 –0

Bod č.9
Návrhy členů zastupitelstva obce
p. místostarosta vznesl požadavek na opravu sítě na umělce a díry po panelu u nového dětského
hřiště.
p. Lašáková upozornila na díru v silnici u č.p. 327.
Bod č.10
Dotazy a připomínky k projednávaným věcem
p. Borkovec se dotázal na stav investičních akcí v obci
Dotaz zodpověděla paní starostka
• kanalizace na ulici Moravanská – projekt probíhá podle plánovaného časového
harmonogramu, paní starostka upozornila na uzávěru křižovatky Moravanská a Moštěnská
v týdnu 23.-27.8.2021
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•
•
•

výsadba krajinných prvků – projekt dokončen, následná údržba firmou je 3 roky a
udržitelnost 10 let
hřbitovní zeď – projekt téměř u konce, zbývá úklid kolem zdi a výsadba trávy
dětské hřiště – projekt dokončen, připomínky pana Borkovce mají být opraveny během září

p. Matyáš - zda se projektuje další část hřbitovní zdi
Dotaz zodpověděla paní starostka a sdělila, že další části jsou projektovány.
Dále paní starostka uvedla, že probíhají další menší akce v obci – prodloužení chodníku Čeložnická,
úprava školního dvora
p. Krýsa - v jaké fázi je vodovodní přípojka ke sklepům – požadavek na ZO, aby prověřilo, zda pan
Vaštík projekt již zahájil a aby sdělil termín, do kdy bude schopen projekt dodat.
Bod č.11
Závěr
Starostka obce poděkovala všem za účast na veřejném zasedání, pozvala přítomné na sobotní akci
na Panské zahradě s DH Svatobořáci a ukončila zasedání v 19.15 hod.
Zapsala: Stanislava Zbořilová, MPA
Dne 18.8.2021
Ing. Vlasta Lochmanová – starostka obce

…………………………..

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Borkovec

…..………………………

Ing.Jiří Šušák

…………………………..
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