Zápis č. 9
z jednání Zastupitelstva obce Kostelany dne 3. 9. 2019 začátek: 17.00 hod.
Přítomni: Dle prezenční listiny
Omluveni: Oldřich Kubíček, Mgr. Jana Teriaki
Ověřovatelé zápisu: Radek Suchánek, Tomáš Buksa
PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)

Kontrola úkolů
Investiční akce
Výběrové řízení na dodavatele stavby – Nájemní bydlení
Různé
Závěr

Starosta přivítal přítomné, konstatoval usnášení schopnost ZO a seznámil s návrhem programu jednání.
ZO souhlasí s tímto programem jednání.
ZO souhlasí s ověřovateli zápisu.

1. Kontrola úkolů
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Starosta seznámil ZO s hodnocením akce O pohár starosty – soutěž v požárním útoku
Prodej obecního auta Citroen Berlingo – starosta informoval o průběhu prodeje
Poškozené kanály – není opraveno, VAK
Digitalizace kronik- ochrana osobních údajů, informace jen se souhlasem
Sběrný dvůr – starosta informoval o novém dodavateli brány – Kružík s.r.o., o dokončení
vodovodní přípojky a některých změnách v provozu
Hřbitov – pumpa se vymění svépomocí
ČOV Podílky – opravena, je v provozu
Újezdsko – nápis na školu – úkol trvá
Čenče – protlak – úkol trvá
Enapo – otvírací doba v jednání

2. Investiční akce
a)
b)
c)
d)

Chodníky Kostelany – hřbitov: probíhá jednání s MěÚ-stavební úřad
Chodník ke škole – odstavná plocha, místo přecházení – přípravná řízení, realizace rok 2020
ČOV Lhotka – probíhají přípravy realizace
Byla otevřena otázka rekonstrukce VO v obcích Kostelany a Lhotka

3. Výběrové řízení na dodavatele stavby – Nájemní bydlení
Výběrové řízení vyhrála firma PROVING s.r.o., Hulín. Starosta předložil ke schválení smlouvu o dílo
s touto firmou.

4. Různé
a) Starosta informoval o podání první monitorovací zprávy k pozici „koordinátor soc.pomoci“.
Zpráva byla přijata, hodnocení kladné, obec obdržela vyúčtované fin.prostředky.
b) Ing. Miroslav Zapletal podal žádost o směnu pozemků dle předloženého snímku.

5. Závěr
Starosta poděkoval všem za účast, a jelikož nebyly žádné další návrhy k jednání ZO, bylo jednání
ukončeno v 20,30 hod.

Usnesení ZO ze dne 3. 9. 2019
K bodu č. 3:
Zastupitelstvo obce Kostelany schvaluje Smlouvu o dílo na provedení stavby rekonstrukce 2. podlaží
budovy č.p.142 na nájemní bydlení, mezi Obcí Kostelany a firmou PROVING s.r.o., Hulín.
Pro 7 hlasů

K bodu č. 4, písm.b):
Zastupitelstvo obce Kostelany zamítá žádost o směnu pozemků, z důvodu záporné reakce majitelů
vedlejších pozemků i samotného ZO.
Proti 7 hlasů

Zapsal: Jan Petřík
Ověřovatelé: Radek Suchánek
Tomáš Buksa

Starosta: Jan Petřík

