ANONYMIZOVANÝ ZÁPIS
26. zasedání Zastupitelstva obce Kostelec
konaného 13.prosince 2021 v 17.00 hodin
v sále kulturního domu v Kostelci
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola 25. zasedání ZO Kostelec
3. Dotazy a připomínky veřejnosti – všeobecně
4. Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství na rok 2022.
5. Stanovení ceny stočného pro rok 2022 dle směrnice č.4/2019
6. Dodatek Smlouvy s JMK o zajištění financování systému IDS JMK.
7. Projednání rozpočtu školy na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky
2023-2024.
8. Projednání návrhu rozpočtu obce Kostelec na rok 2022.
9. Aktualizace a schválení střednědobého výhledu obce Kostelec na rok 2023-2026.
10. Rozpočtové opatření č.12 a č.13.
11. Pověření starostky obce k provádění RO na konci roku 2021.
12. Plán inventur.
13. Zápis do kroniky obce za rok 2020.
14. Koncepce rozvoje sportu obce Kostelec.
15. Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště.
16. Souhlas s podáním žádosti o dotaci k projektu ,,Založení vybraných krajinných
prvků v k. ú. Kostelec u Kyjova -II. etapa,,.
17. Schválení pořizovatele změny územního plánu č.4.
18. Vnitřní směrnice o poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům obce
Kostelec od 1.1.2022.
19. Projednání dodatku ke Smlouvě o dílo č. S22-034-025 na akci ,,Kostelec, ulice
Moravanská-rekonstrukce stoky A-F,,
20. Projednání dodatku ke Smlouvě o dílo č. S21-034-0207 na akci ,,Kostelec, chodník
podél silnice III/42215-I.etapa.
21. Různé
22. Návrhy členů zastupitelstva obce
23. Dotazy a připomínky k projednávaným věcem
24. Závěr
Bod č. 1
Zahájení, schválení programu
Pan místostarosta obce Kostelec Ing.Vladimír Šimeček všechny přivítal a zahájil 26. zasedání ZO
v 17.00 hodin v sále kulturního domu Obecního úřadu. Současně oznámil, 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.
Místostarosta navrhl zapisovatelku Stanislavu Zbořilovou a nechal hlasovat.
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Usnesení č. 1/26/2021
Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatelku zápisu Stanislavu Zbořilovou.
Hlasování č. 1/26:
pro-proti-zdržel se 9 – 0 – 0
Místostarosta navrhl ověřovatele zápisu Ing. Kateřinu Lašákovou a Josefa Hudce
Usnesení č. 2/26/2021
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu o průběhu 26. zasedání Zastupitelstva
obce zápisu Ing. Kateřinu Lašákovou a Josefa Hudce.
Hlasování č. 2/26:
pro-proti-zdržel se
9– 0 – 0
Pan místostarosta seznámil zastupitele a přítomnou veřejnost s body programu jednání ZO.
Bod č.6 bude zrušen, nebude se projednávat a v bodě různé se bude jednat o Smlouvě o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu ,,Kostelec-chodník ul.Moštěnská“ s Jihomoravským
krajem. O navrženém programu nechal hlasovat.
Usnesení č. 3/26/2021
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání včetně všech navržených změn.
Hlasování č. 3/26:
pro-proti-zdržel se
9–0–0
Bod č. 2
Kontrola 25. zasedání ZO Kostelec
Pan místostarosta se zeptal, zda ověřovatelé minulého zápisu mají připomínky či námitky vůči
usnesení 25. zasedání ZO. Ověřovatelé neměli výhrady.
Usnesení č. 4/26/2021
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí kontrolu 25. zasedání ZO Kostelec.
Bod č. 3
Dotazy a připomínky veřejnosti – všeobecně
p. Ladislav Zbořil-chce se vyjádřit ke VKP Stráně
Pan místostarosta odpověděl, že se bude projednávat pouze pořizovatel ÚP a to v dalším bodě
Bod č. 4
Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství na rok 2022.
Tato vyhláška nahrazuje dosud platnou obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 (dále jen OZV) o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze dne 1.12.2020. Tento návrh nebyl shledán v rozporu se
zákonem a byl doporučen MV ke schválení. Platnost této vyhlášky nabývá účinnosti dnem
1.1.2022 a částka činí 600 Kč/os/rok.
Usnesení č. 5/26/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo a vydává Obecně závaznou vyhlášku obce
Kostelec č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systému odpadového hospodářství
s účinností od 1.1.2022.
Hlasování č. 4/26:
pro-proti-zdržel se
9–0–0
Bod č.5
Stanovení ceny stočného pro rok 2022 dle směrnice č.4/2019.
Na základě směrnice č. 4/2019 k zavedení stočného ze dne 13.11.2019 stanovuje zastupitelstvo
obce cenu stočného pro rok 2022 částku 400 Kč na osobu a rok.
Usnesení č. 6/26/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo cenu stočného pro rok 2022 ve výši 400 Kč na
osobu a rok.
Hlasování č. 5/26:
pro-proti-zdržel se
9–0–0
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Bod č.6
Dodatek Smlouvy s JMK o zajištění financování systému IDS JMK.
Tento bod byl zrušen a nebude se projednávat
Bod č.7
Projednání rozpočtu školy na rok 2022 a střednědobého výhledu ZŠ A MŠ Kostelec, okres
Hodonín, příspěvková organizace na roky 2023-2024.
Starostka přednesla rozpočet Základní školy a mateřské školy Kostelec, okres Hodonín,
příspěvková organizace, a to na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Kostelec na
roky 2023-2024. 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. 7/26/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo rozpočet Základní školy a mateřské školy
Kostelec, okres Hodonín, příspěvková organizace na rok 2022 ve výši 1.000.000,-Kč.
Hlasování č. 6/26:
pro-proti-zdržel se
9–0–0
Usnesení č. 8/26/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a
mateřské školy Kostelec, okres Hodonín, příspěvková organizace na rok 2023 -2024.
Hlasování č. 7/26:
pro-proti-zdržel se
9–0–0
Bod č.8
Projednání návrhu rozpočtu obce Kostelec na rok 2022.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Kostelec na rok 2022. Tento návrh
rozpočtu s příjmy 14.520.000,-Kč, výdaji celkem 24.520.000,-Kč a financování ve výši
10.000.000,-Kč byl projednán ve finančním výboru i se všemi zastupiteli. Saldo mezi výdaji a
příjmy ve výši 10.000.000,-Kč bude kryto ze zůstatku na bankovních účtech.
Byl řádně zveřejněn na úřední desce od 26. 11.2021 až do doby schválení tj. 13.12.2021.
Pan místostarosta okomentoval také všechny připravované investiční akce.
Usnesení č. 9/26/2021
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 14.520.000,-Kč, výdaji celkem 24.520.000,-Kč
a financování celkem 10.000.000, -Kč.
Hlasování č. 8/26:
pro – proti – zdržel se
9–0–0

Bod č.9
Aktualizace a schválení střednědobého výhledu obce Kostelec na rok 2023-2026.
Ing. Luděk Tesař zpracoval aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu obce Kostelec na roky
2023-2026.
Usnesení č. 10/26/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo střednědobého výhledu rozpočtu obce Kostelec na
roky 2023-2026.
Hlasování č. 9/26:
pro-proti-zdržel se
9–0–0
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Bod č.10
Rozpočtové opatření č. 12,13.
Rozpočtové opatření č.12
Příjmy a výdaje jsou ve výši ve výši 0 Kč k 31.10.2021 (opravy účelových znaků)
Usnesení č. 11/26/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec vzalo na vědomí RO č.12 ve výši 0 Kč.
Rozpočtové opatření č.13
ZO bylo předložen návrh RO č.13 ze dne 30.11.2021.
Položky na straně příjmů 2.500.000,-Kč, výdaje jsou ve výši 2.000.000,-Kč, položka tzv.
financování je v částce -500.000,-Kč.
Příjmy - navýšeny daně, dotace Obnova hřbitovní zdi, příspěvek z investičního fondu PO-ZŠ.
Výdaje – úpravy položek, zvýšení záloh na energie a plyn, VZ kanalizace, PD Polní cesty, VŘ
rekonstrukce KD atd.
Usnesení č. 12/26/2021
Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo rozpočtové opatření č.13 ve výši 2.500.000 Kč na
straně příjmů, 2.000.000 Kč na straně výdajů a financování -500.000 Kč.
Hlasování č. 10/26:
pro-proti-zdržel se
9–0–0
Bod č.11
Pověření starostky obce k provádění RO na konci roku 2021.
Protože se předpokládá, že do konce kalendářního roku 2021 se zastupitelstvo obce již nesejde,
pověřuje se starostka obce k provedení rozpočtového opatření v jakékoliv částce.
Usnesení č. 13/26/2021
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce k provádění RO na konci roku 2021.
Hlasování č.11/26:
pro-proti-zdržel se
9 – 0 –0
Bod č.12
Plán inventur a zřízení inventarizačních komisí majetku za rok 2021.
Starostka seznámila přítomné s plánem inventur obecního majetku za rok 2021 a jmenovala
inventarizační komise. Inventura majetku obce bude probíhat od 15.12.2021 do 31.1.2022. viz.
příloha č.1
Usnesení č.14/26/2021
Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur a zřízení inventarizačních komisí majetku
za rok 2021.
Hlasování č. 12/26:
pro – proti – zdržel se
9–0–0
Bod č.13
Zápis a schválení zápisu do obecní kroniky za rok 2020
Zastupitelům byl předložen návrh zápisu kronikářky Mgr. Ivany Hulatové do obecní kroniky za rok
2020, 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.15/26/2021
Zastupitelstvo obce ZO schválilo text zápisu do kroniky obce Kostelec za rok 2020.
Hlasování č. 13/26:
pro – proti – zdržel se
9–0–0
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Bod č.14
Koncepce rozvoje sportu obce Kostelec.
Přednesl a okomentoval Ing. Borkovec.
Usnesení č.16/26/2021
Zastupitelstvo obce ZO schválilo dokument Koncepce rozvoje sportu obce Kostelec.
Hlasování č. 14/26:
pro – proti – zdržel se
9–0–0
Bod č.15
Souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci víceúčelového hřiště.
Pan místostarosta představit možnost získání dotace na rekonstrukci víceúčelového hřiště v obci.
Jedná se o dotační titul z MMR s podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního
titulu 117D8210H.
Usnesení č.17/26/2021
Zastupitelstvo obce ZO schválilo podání žádosti na MMR o dotaci na rekonstrukci
víceúčelového hřiště s podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu
117D8210H.
Hlasování č. 15/26:
pro – proti – zdržel se
9–0–0
Bod č.16
Souhlas s podáním žádosti o dotaci k projektu ,,Založení vybraných krajinných prvků v k.
ú. Kostelec u Kyjova -II. etapa“.
Pan místostarosta představit možnost získání dotace k projektu „Založení vybraných krajinných
prvků v k. ú. Kostelec u Kyjova - II.etapa“ z Evropských nebo národních dotačních titulů v roce
2022.
Usnesení č.18/26/2021
Zastupitelstvo obce ZO schválilo podání žádosti o dotaci k projektu „Založení vybraných
krajinných prvků v k. ú. Kostelec u Kyjova - II.etapa“ z Evropských nebo národních
dotačních titulů v roce 2022.
Hlasování č. 16/26:
pro – proti – zdržel se
9–0–0
Bod č.17
Schválení pořizovatele změny územního plánu č.4.
Na základě požadavků od občanů na změnu územního plánu obce Kostelec zastupitelstvo
navrhuje schválit pořizovatele a pověřeného vybraného zastupitele.
Místostarosta přečetl přítomným požadavek JUDr. Navrátila ze dne 13.12.2021, který každý
zastupitel obdržel emailem a následně také dopis od manželů Zapletalových z Kyjova.
Usnesení č.19/26/2021
Zastupitelstvo obce ZO podle §6 odst.6 písm. b) stavebního zákona schválilo pořizovatele
Změny územního plánu č.4 a to MÚ Kyjov, odbor územního plánování , odbor životního
prostředí a územního plánování.
Hlasování č. 17/26:
pro – proti – zdržel se
9–0–0
Usnesení č.20/26/2021
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Ing. Vlastu Lochmanovou jako určeného
zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při pořizování Změny č.4 územního plánu
Kostelec.
Hlasování č. 18/26:
pro – proti – zdržel se
9–0–0
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Bod č.18
Vnitřní směrnice o poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům a uvolněným
zastupitelům obce Kostelec od 1.1.2022.
Usnesení č.21/26/2021
Zastupitelstvo obce schválilo Vnitřní směrnice o poskytování příspěvku na stravování
zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva obce Kostelec od 1.1.2022.
Hlasování č.19/26:
pro – proti – zdržel se
9–0–0
Bod č.19
Projednání dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. S22-034-025 na akci „Kostelec, ulice
Moravanská- rekonstrukce stoky A-F“
Dodatek smlouvy se týká prodloužení termínu dokončení stavby a navýšení částky ve výši
802.489,05Kč. Termín plnění byl posunut na základě dohody s obcí a to zejména z důvodů
navazující stavby chodníku, kdy nešlo dokončit části stavby kanalizace, aniž by byly provedeny
práce na chodníku (osazení obrub a dláždění). Jednalo se hlavně o práce- výšková úprava
šachtových poklopů a zapravení rýhy ve vozovce.
Usnesení č.22/26/2021
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.S22-034-025 na akci
„Kostelec, ulice Moravanská-rekonstrukce stoky A-F“ ve výši 802.489,05Kč
Hlasování č. 20/26:
pro – proti – zdržel se
9–0–0

Bod č.20
Projednání dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. S21-034-0207 na akci „Kostelec, chodník podél
silnice III/42215-I.etapa“
Dodatek smlouvy se týká navýšení částky ve výši 77.651,35 Kč na základě dohody s obcí a to
zejména o práce: bourání základů u „studny“ včetně odvozu a likvidace na skládku, zřízení
dodatečných pochozích plechů kvůli kolizi s kanalizačními šachtami a chodníkem.
Usnesení č.23/26/2021
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. S21-034-0207 na akci
“Kostelec, chodník podél silnice III/42215-I.etapa“ ve výši 77.651,35 Kč
Hlasování č. 21/26:
pro – proti – zdržel se
9–0–0
Bod č.21
Různé
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene u stavby „Kostelec - chodník
ul.Moštěnská“ s Jihomoravským krajem.
Pro získání povolení záměru obce zbudovat na ulici Moštěnská nový chodník, je nutné projednat
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene kanalizace o délce cca 8 m na pozemku
p.č.540/1v k. ú. Kostelec u Kyjova.
Usnesení č. 24/26/2021
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
stavbu „Kostelec-Chodník ul.Moštěnská“.
Hlasování č. 22/26:
pro-proti-zdržel se
9–0–0
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Bod č.22
Návrhy členů zastupitelstva obce
Žádná návrhy nebyly předneseny.
Bod č.23
Dotazy a připomínky k projednávaným věcem
Bez připomínek.
Bod č.24
Závěr
Místostarosta obce poděkoval všem za účast na veřejném zasedání a ukončil zasedání
v 18.35 hod.
Popřál všem krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2022.

Zapsala: Stanislava Zbořilová, MPA
Dne 15.12.2021
Ing. Vladimír Šimeček – místostarosta obce

…………………………..

Ověřovatelé zápisu: Ing. Kateřina Lašáková

…..………………………
…………………………..

Josef Hudec
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