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1. Úvodní slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
nadešel adventní čas, období bilancování, připomínání si lidských hodnot a
vzpomínek na naše blízké. To vše má svoje kouzlo vánočních svátků, které vytvářejí
atmosféru pohody, zastavení se, přemýšlení a očekávání. Lidé by si měli alespoň
v tomto čase najít cestu k sobě a vzájemně si popovídat, aby lépe pochopili
složitosti doby a lidského konání.
Kostelecko, tedy rodina všech našich obcí i jeho částí, postoupilo zásluhou jak
vedení obce, zastupitelstva, výborů, komisí, tak i občanů o další krůček
v navyšování skutečných hodnot k užitku nás všech.
V letošním rozpočtu obce byly hlavními prioritami investiční akce v obcích Ostrov u
Stříbra a Nedražice. Vynaložená částka na ně činila bezmála 10 milionů Kč. Byla
určena na rekonstrukci dešťové kanalizace a vodovodu, rybníka a chodníků. Rovněž
z ní byla také hrazena budovaná opatření proti přívalovým vodám v Ostrově a

v Nedražicích, dokončena první etapa výstavby splaškové kanalizace s výtlakem
(pneu) na čističku odpadních vod v Kostelci včetně terénních úprav, zdravotního
ošetření a výsadby zeleně. Další podrobnosti se dozvíte uvnitř zpravodaje. Jenom
pro připomenutí uvádím aktuální zhodnocení majetku obce a vybudování komplexní
infrastruktury v hodnotě 174 milionů Kč v porovnání s rokem 2003, kdy majetek
vykazoval částku pouze 28 milionů Kč.
Mohu Vás, vážení spoluobčané, ubezpečit, že ani v následujícím období nepolevíme
ve svém úsilí zajistit plánované úkoly volebního programu s vizí do roku 2025.
V příštím roce 2017 bychom rádi započali s rekonstrukcí a zateplením bytových
domů v Kostelci (v listopadu jsme podali žádost o dotaci), budováním sběrného
dvora a dalšími pracemi na restaurování kostela sv. Jana Křtitele.
Máme upřímnou radost z toho, že se nám daří zachovávat stále velmi dobrý
standard kulturně-společenského a sportovního života v jednotlivých obcích, kde
uplatňujeme zpracovaný „Jednotný plán kulturně-výchovné a sportovní činnosti“ a
využíváme grantových finančních prostředků obce. Vedle hlavního organizátora,
komise pro občanské záležitosti, musím vřele poděkovat všem, kteří se podílejí a
velmi dobře spolupracují s naší obcí, např. osadní výbory, organizace a spolky,
sdružení, vzdělávací instituce, Mateřská škola Kytička, Centrum pro mimoškolní
činnost, Nízkoprahový klub „Uličník“ a od letošního roku založený klub Méďové –
maminky s malými dětmi. Podporujeme i další volnočasové aktivity, např. kondiční
cvičení žen a klubu Přátelé stolního tenisu v sále kulturního domu. Stejně tak
podporujeme talentované děti a mládež, přispíváme na charitativní účely Svazu
invalidů či Dům seniorů sv. Jana Pavla II. ve Stříbře z výtěžku obecního plesu apod.
S velkým předstihem jsme letos započali s přípravami na XXVI. setkání Kostelců ČR,
které se po deseti letech uskuteční opět u nás ve dnech 16.–18. června 2017.
Současně při tom oslavíme 665. výročí první zmínky o naší obci a 125. výročí Sboru
dobrovolných hasičů. Máme se na co těšit, neboť zábavný kulturní program, včetně
soutěží i doprovodných ukázek, bude netradiční a bude překvapením nejen pro
účastníky setkání, ale i pro návštěvníky z naší obce.
Závěrem bych chtěl popřát všem občanům Kostelecka mnoho zdraví, bez kterého je
vše ostatní pramálo důležité. Krásnou rodinnou atmosféru po celý rok 2017 a mnoho
úspěchů v práci a osobním životě přeje
František Trhlík, starosta obce
2. Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce na svých zasedáních projednalo a schválilo
15. zasedání konané dne 18. 12. 2015
Zastupitelstvo obce projednalo:

· Informaci o průběhu a zajištění investiční akce „Nedražice – odkanalizování obce
I. a II. etapa“.
· Rozhodnutí č. 07101532 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 390.878,– Kč
(80%) ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Ošetření významných
stromů, výsadba a zpracování generelu veřejné zeleně v Kostelci“.
Zastupitelstvo obce schválilo:
· Změnu u výdajové části Rozpočtu Obce Kostelec na rok 2016 – navýšení (dopravní
obslužnost) o 2.520,– Kč.
· Rozpočet Obce Kostelec na r. 2016, dle jednotlivých paragrafů ve výši celkových
příjmů 14.369.422,– Kč a celkových výdajů 16.818.898,– Kč, financování – splátka
úvěru 487.800,– Kč, schodek ve výši 2.449.476,– Kč bude kryt přebytky minulých
let.
· Rozpočtové opatření Obce Kostelec č. 3/2015.
· Rozpočtový výhled Obce Kostelec na období 2016–2018.
· Podíl majitelů jednotlivých nemovitostí na vybudování kanalizační přípojky
(veřejné části) v celkové výši 7.000,– Kč v obci Nedražice v rámci investiční akce
„Nedražice – odkanalizování obce, 1. etapa“. V této částce zahrnut nákup revizní
šachty.
· Souhlas vlastníka (Obec Kostelec) honebních pozemků (k. ú. Ostrov u Stříbra a
Popov u Stříbra) ve smyslu § 19 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti s členstvím
v honebním společenstvu Heřmanova Huť.
· Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, IP-12-0003746/2/VB, Ostrov,
TC, Ostrov u Stříbra p. č. 1939, kNN mezi Obcí Kostelec (povinná) a ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:
24729035 (oprávněná), předmětem je zřízení, umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN a 1x přípojkový pilíř) v k. ú. Ostrov
u Stříbra.
· Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, IP-12-0003702/1/VB, Ostrov,
TC, Popov p573/42, kNN mezi Obcí Kostelec (povinná) a ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035
(oprávněná), předmětem je zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční
soustavy (zemní kabelové vedení NN) v k. ú. Popov u Stříbra.
· Příkazní smlouvu mezi Obcí Kostelec (příkazce) a D. EU Consulting, s. r. o., Luby
251, 339 01 Klatovy, IČ: 29091021 (příkazník), předmětem smlouvy je kompletace
podkladů k rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu podpory sídelní zeleně pro
akci „Ošetření významných stromů, výsadba a zpracování generelu veřejné zeleně
v Kostelci“, zpracování výzvy k uvolnění finančních prostředků ze SFŽP ČR,
zpracování závěrečné monitorovací zprávy, kompletace podkladů k závěrečnému
vyhodnocení akce.

· Geometrický plán č. 141-397/2015 k rozdělení pozemků po komunikacích státní
silniční sítě v k. ú. Nedražice.
· Kalendářní plán zasedání Zastupitelstva obce Kostelec a jeho pomocných orgánů
na I.
· pololetí v roce 2016.
· Smlouvu o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře mezi Obcí Kostelec
(vlastník) a Libor Kaska, Kostelec, U Meditační zahrady 104, 349 01 Stříbro, IČ:
70915784 (OLH), s účinností od 1. 1. 2016 na dobu 10 let.
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2015 na stavební práce projektu
„Optimalizace vodního režimu MVN p. p. č. 58 a MVN p. p. č. 32 – Lšelín“,
předmětem dodatku jsou následující práce: obnovení odtoku horské vpusti pod
horní nádrží; rozhrnutí a zapravení vytěženého sedimentu; osázení litorálních
pásem v obou nádržích rákosem obecným; osetí nezpevněných ploch.
· Smlouvu o centralizovaném zadávání burzovních obchodů mezi Obcí Kostelec
(veřejný zadavatel nebo podřazený odběratel) a Městem Stříbro (centrální
zadavatel nebo centrální odběratel), předmětem je centralizované zadávání
veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky energií.
· Poskytnutí finančního daru ve výši 8.870,– Kč Mysliveckému sdružení Ostrov u
Stříbra v souvislosti s vyrovnáním nájemného za honební pozemky.
· Fakturaci za stavbu propustků k nemovitostem v obci Kostelec ve výši 82.871,– Kč
bez DPH firmě BOKR s. r. o., Nad Brůdkem 76/3, 155 00 Praha 5.
· Proplacení faktury č. 2015035 za montáž veřejného osvětlení chodníku v Ostrově
u Stříbra ve výši 35.057,– Kč dodavateli: Jaroslav Harant, Sytno 64, 349 01 Stříbro,
IČ 01785117.
16. zasedání konané dne 26. 1. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo:
· Zprávu o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2015 ve správním obvodu
Obce Kostelec.
· Informaci o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Popov u Stříbra dne 5.
1. 2016 zjišťováním (šetření) průběhu hranic pozemků v souladu s ustanovením
zákona č. 139/2002 Sb., vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění
pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. Úvodní jednání dne
3. 2. 2016 Krajský pozemkový úřad zahájil řízení o komplexních pozemkových
úpravách na které zve účastníky řízení a další vlastníky pozemků v předpokládaném
obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy.
· Informaci z jednání starosty obce s představiteli firmy HP Systém s. r. o. Praha o
využití nemovitostí čp. 6 a čp. 27 v Ostrově u Stříbra po nabytí vlastnictví, postup

rekonstrukce a úpravu vnitřních prostor na bydlení, včetně návrhu možné
spolupráce s Obcí Kostelec.
· Informaci z jednání starosty obce s ředitelem ČSAD Přeštice o možnosti zřízení
autobusové linky Stod – Honezovice – Kostelec – Ostrov u Stříbra za účelem
zaměstnání a návštěvy Stodské nemocnice.
Zastupitelstvo obce schválilo:
· Dodatek č. 5 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní mezi CERR 09 Kostelec s. r. o.,
se sídlem Šťáhlavy, Šťáhlavice 41, PSČ: 332 04, IČ: 29088461, jednající jednatelem
Jiřím Ramplé (budoucí kupující) a Obcí Kostelec (budoucí prodávající) ze dne 27. 4.
2011, předmětem je prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy do 31. 12. 2017 na
p. p. č. 1756/1 v k. ú. Ostrov u Stříbra.
· Zástavní smlouvu mezi obcí Kostelec (zástavce) a CERR 09 Kostelec s. r. o., se
sídlem Šťáhlavy, Šťáhlavice 41, PSČ: 332 04, IČ: 29088461 (zástavní věřitel),
předmětem smlouvy je zástavní právo na p.p. č. 1756/1 v k. ú. Ostrov u Stříbra
k zajištění peněžitého dluhu ve výši 2.499.950,– Kč.
· Návrh studie „Rekreační areál zdraví“ Kostelec u Stříbra, doporučena sportovní
část varianta 2 a navržen doplnit hru minigolf.
· Bezúplatné nabytí pozemků p. p. č. 814/3 o výměře 14 m2 (chodník a zeleň),
1814/4 o výměře 17 m2 (chodník), 1962/6 o výměře 43 m2 (zeleň), 1962/7 o
výměře 12 m2 (chodník), 1962/8 o výměře 291 m2 (zeleň), 1962/9 o výměře 50 m2
(chodník), 1962/10 o výměře 4 m2 (chodník), 1962/11 o výměře 32 m2 (zeleň),
1962/14 o výměře 9 m2 (zeleň), 1962/15 o výměře 1 m2 (chodník), 1962/17 (z
1962/1 dle GP č. 260-107/2015) o výměře 35 m2 (chodník) v k. ú. Ostrov u Stříbra
z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Obce Kostelec.
· Obec Kostelec podá žádosti o dotace:
- Ministerstvo pro místní rozvoj – program POV: Altán s krbem v obci Vrhaveč a
Renovace kapličky v obci Vrhaveč.
- Plzeňský kraj – program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje:
Restaurování vitráží oken v kostele sv. Jana Křtitele v Kostelci, II. etapa, včetně
instalace ochranných sítí.
- Plzeňský kraj – program Vodohospodářská infrastruktura: Nedražice –
odkanalizování obce, II. etapa.
- Plzeňský kraj – program PSOV PK: opěrná hráz, požerák, odbahnění rybníka p. p.
č. 1900 v k. ú. Ostrov u Stříbra
- MMR – Integrovaný regionální operační program: Zateplení a výměna oken
bytových domů čp. 85, 86, 87, 88, 89, 90, včetně záměru o poskytnutí bankovního
úvěru.

- MMR – Integrovaný regionální operační program: Santiniho cyklostezka
Kosteleckem.
· Původní záměr výstavby větrné elektrárny na p. p. č.1386/1 v k. ú. Lšelín
k vyjednávání s firmou MSX BŐGL OSTWIND CZ s. r. o.
· Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci čp. 2 v Kostelci (sídlo
obecního úřadu, knihovna, spisovna, fitcentrum, zázemí pro KPOZ, zasedací
místnost), včetně následného využití stávajících prostor OÚ v KD (ponechat
zasedací místnost pro spolkovou činnost a jednání OÚ, z kanceláří vytvořit sociální
či krizové bydlení …).
· Rozhodnutí o nevydání historického církevního majetku v k. ú. Kostelec u Stříbra
dle požadavku Biskupství plzeňského.
· Cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci, řízení a monitoring projektu
v době realizace, zadávací řízení od firmy DOMOZA projekt, Teslova 1202/3, 301 00
Plzeň na akci „Zateplení bytových domů – Kostelec“.
17. zasedání konané dne 23. 2. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo:
· Přehled čerpání financí akce „Nedražice – odkanalizování obce – I. etapa“.
· Přehled rozpočtovaných a předpokládaných reálných nákladů stavby „Ostrov u
Stříbra – Revitalizace vnitřních prostor obce – kanalizace a vodovod, II. etapa“.
· Inventarizační zprávu v účetní jednotce o provedení řádné inventarizace
veškerého majetku a závazků Obce Kostelec k 31. 12. 2015.
· Oznámení MěÚ Stříbro o zahájení stavebního řízení na vydání stavebního povolení
pro stavbu „Změna stavby D5 Logistic park – rozšíření firmy Lear“.
· Zápis č. 4 ze dne 29. 1. 2016, č. 5 ze dne 5. 2. 2016, č. 6 ze dne 12. 2. 2016, č. 7
ze dne 19. 2. 2016 z kontrolního dne stavby „Nedražice – Odkanalizování obce, 1.
etapa“.
· Informaci o průběhu zpracování žádosti o dotaci na zateplení bytových domů
v obci Kostelec.
· Informaci o podání žádosti – žadatel Stříbrský region - do programu Plzeňského
kraje CR „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji
pro rok 2016 (pro obec Kostelec 3 tabule, 1 odpočivadlo) a do programu PSOV 2016
Plzeňského kraje – zahradní technika (pro obec Kostelec 2 sekačky, 1 křovinořez, 1
pila).
· Informaci o ukončení večerního nedělního autobusového spoje mezi Stříbrem a
Kostelcem na lince 490370.

· Informaci společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. o tom, že v nejbližší době
neuvažují o posílení signálu pro mobilní telefony na správním území na základě
žádosti Obce Kostelec.
· Průběžnou informaci o postupu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Popov u
Stříbra.
· Jízdní řád nové autobusové linky č. 450662 Stod – Honezovice – Nedražice Kostelec – Ostrov u Stříbra – Popov - Heřmanova Huť.
Zastupitelstvo obce schválilo:
· Složení hodnotící komise pro výběrové řízení k akci „Ostrov u Stříbra –
Revitalizace vnitřních prostor obce, 2. etapa“ členové: František Trhlík, Václav
Říha, Dagmar Smolíková; náhradníci: Alena Andrlová, Ing. Martin Starý, Bc. Daniela
Pleskačová, včetně zadávací dokumentace.
· Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Kostelec (povinný) a AIFM II, s. r. o., se
sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČO: 03553426 (oprávněný),
předmětem je zřízení, uložení, provozování a udržování dešťové kanalizační
přípojky na p. p. č. 1756/1 k. ú. Ostrov u Stříbra.
· Záměr Obce Kostelec prodat st. p. č. 160 o výměře 1136 m2, která vznikla
dělením p. p. č. 1822 dle GP č. 264-54/2015a č. 268-57/2015 v k. ú. Ostrov u
Stříbra.
· Prodej p. p. č. 1838/3 o výměře 1144 m2, která vznikla dělením p. p. č. 1838/1
dle GP č. 265-502/2015 v k. ú. Ostrov u Stříbra za dohodnutou cenu 40.040,– Kč.
· Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň žádá o poskytnutí účelové dotace na
zajištění dopravní obslužnosti v r. 2016 ve výši 33.780,– Kč, včetně smlouvy o
poskytnutí účelové dotace
· Obec Kostelec žádá Policii ČR, Dopravní inspektorát Tachov o stanovisko
k autobusové zastávce (označník) Popov rozcestí.
· Výsledek hospodaření Mateřské školy Kostelec, příspěvkové organizace za rok
2015.
· Hospodářský výsledek za rok 2015 Mateřské školy Kostelec, příspěvková
organizace, ve výši 58.661,54 Kč převést do rezervního fondu.
· Cenovou nabídku od firmy LEKER s. r. o., Chmelová 2893/4, 106 00 Praha 10 IČ:
24207560, kontaktní adresa Palackého 855, 349 01 Stříbro ve výši 35.217,60 Kč, vč.
DPH na dodávku a montáž plastových oken do bytu č. 5 v čp. 87 Kostelec.
· Smlouvu o dílo č. SF3010 mezi Obcí Kostelec (objednatel) a LEKER s. r. o.,
Chmelová 2893/4, 106 00 Praha 10 IČ: 24207560, kontaktní adresa Palackého 855,
349 01 Stříbro, předmětem je dodávka a montáž plastových oken do bytu č. 5 v čp.
87 Kostelec.

· Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Kostelec (povinný) a Steelcase Czech
Republic s. r. o., se sídlem Ostrov u Stříbra 18, 349 01 Kostelec, IČO: 02436931
(oprávněný), předmětem je zřízení, uložení, a poté provozování a udržování
vodovodní přípojky na p. p. č. 1962/12 v k. ú. Ostrov u Stříbra.
· Smlouvu o dílo č. 02/16/OÚ mezi Obcí Kostelec (objednatel) a STABO plus trade
s. r. o., Kostelec 96, 349 01 Stříbro, IČO: 29090962 (zhotovitel), předmětem je
dodávka prací „Demontáž staré a výstavba nové zídky – sběrný dvůr v obci
Kostelec“.
· Proplacení faktury č. 20166006 částka 5.800,– Kč dodavateli Mgr. Vladimíru
Ledvinovi, Komenského 214, 341 01 Horažďovice, IČ: 65575211 za zpracování
projektové dokumentace „Výsadba alejí v Kostelci“ – podání žádosti na ČEZ
Nadace.
· Vypracování podkladů k žádosti o dotaci na akci „Zateplení bytových domů v obci
Kostelec“: položkový rozpočet, energetický audit + štítek, prováděcí projektovou
dokumentaci, včetně financování.
· Plán činnosti na rok 2016 Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva obce.
· Záměr Obce Kostelec financovat dopravní úpravy v Alfrédově (část obce
Kostelec), z důvodu výstavby nové silnice z Kostelce do Ostrova u Stříbra a budoucí
Santiniho cyklostezky.
· Záměr Obce Kostelec vydat dne 23. 6. 2016 stránku v Tachovském deníku, včetně
nákupu 50 ks tohoto vydání u příležitosti kostelecké pouti.
· Cenovou nabídku firmy MMK – baustav, spol. s r. o., Pod Višňovkou 1661/33 140 00
Praha 4 ve výši 17.908,85 vč. DPH na dodávku a montáž radiátorů v klubovně
v Ostrově u Stříbra.
· Cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci, řízení a monitoring v době
realizace a v době udržitelnosti, realizace zadávacích řízení na akci „Zateplení
bytových domů v Kostelci“ od firmy DOMOZA projekt, s. r. o., Teslova 1202/3, 301
00 Plzeň, IČ: 28145089.
· Příkazní smlouvu mezi Obcí Kostelec (příkazce) a DOMOZA projekt, s. r. o.,
Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28145089 (příkazník), předmětem je zpracování
žádosti o dotaci, řízení a monitoring v době realizace a v době udržitelnosti,
realizace zadávacích řízení na akci „Zateplení bytových domů v Kostelci“.
18. zasedání konané dne 29. 3. 2016

Zastupitelstvo obce projednalo:
· Vyhodnocení hospodaření Obce Kostelec za rok 2015.

· Zápis č. 8 ze dne 26. 2. 2016, zápis č. 9 ze dne 4. 3. 2016, zápis č. 10 ze dne 11.
3. 2016, zápis č. 11 ze dne 18. 3. 2016 a zápis č. 12 ze dne 24. 3. 2016
z kontrolního dne stavby „Nedražice – Odkanalizování obce, 1. etapa“.
· Zápis ze dne 2. 3. 2016 kontrolní prohlídky stavby „Optimalizace vodního režimu
MVN p. p. č. 58 a MVN p. p. č. 32 Lšelín“.
· Informaci z jednání poradního sboru Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Tachov
ze dne 18. 2. 2016.
Zastupitelstvo obce schválilo:
· Kupní smlouvu mezi Obcí Kostelec (prodávající) a Obec Heřmanova Huť (kupující),
předmětem je prodej st. p. č. 160 o výměře 1136 m2 k. ú. Ostrov u Stříbra, která
vznikla dělením p. p. č. 1822 dle GP č. 264- 54/2015 a č. 268-57/2015.
· Smlouvu o dílo mezi Obcí Kostelec (objednatel) a Ing. arch. Petrem Taušem,
Červenohrádecká 23, 312 00 Plzeň, IČ: 10359320 (zhotovitel), předmětem
vyhotovení úplné dokumentace pro dílo: Územní plán Kostelec – změna č. 1.
· Cenovou nabídku na vyhotovení zadávací dokumentace stavby: Kostelec,
zateplení 6. bytových domů, od firmy Jaroslav Smetana – Realizace staveb, 330 14
Ledce 288.
· Smlouvu o dílo mezi Obcí Kostelec (objednatel) a Jaroslavem Smetanou –
Realizace staveb, 330 14 Ledce 288, IČ: 43354602 (zhotovitel), předmětem je
vypracování zadávací dokumentace stavby „Zateplení fasád bytových domů –
Kostelec“.
· Výběr nejlepší cenové nabídky akce „Průjezdní úsek Alfrédov silnice III/19333“ ve
výši 476.400,43 Kč vč. DPH od firmy DYBS Plzeň s. r. o., Prvomájová 39, 322 00
Plzeň, IČO: 62621033.
· Proplacení faktury č. 8/2016 na částku 14.200,– Kč dodavateli Ing. Antonín Kinkal,
Svinná, 349 01 Stříbro, IČ: 42824699 za vypracování projektové dokumentace
stavby „Průjezdní úsek Alfrédov silnice III/19333“.
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2015 na stavbu „Úprava kruhového
objezdu, Ostrov u Stříbra“ mezi Obcí Kostelec (objednatel) a Macháček František,
Ostrov u Stříbra 50, 349 01 Stříbro, IČ: 45382638 (dodavatel), předmětem je změna
čl. III. – doba plnění, I. etapa do 30. 6. 2016, II. etapa do 30. 4. 2017, včetně
cenové kalkulace.
· Darovací smlouvu mezi Obcí Kostelec (obdarovaný) a KION Stříbro, c/o Linde
Pohony, se sídlem Panattoni park D5, Ostrov u Stříbra 19, 349 01 Stříbro, IČ:
47252103 (dárce), předmětem je darování 100 ks použitých stoliček a 25 ks
skládacích stolů.
· Výběr nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Ostrov u Stříbra – Revitalizace vnitřních prostor

obce, 2. etapa“: BROSS, spol. s r. o., Budějovická 601, 1400 00 Praha 4, IČ:
46348620.
· Smlouvu o dílo mezi Obcí Kostelec (objednatel) a BROSS, spol. s r. o., Budějovická
601, 1400 00 Praha 4, IČ: 46348620 (zhotovitel), předmětem jsou stavební práce
akce „Ostrov u Stříbra – Revitalizace vnitřních prostor obce, 2. etapa“.
19. zasedání konané dne 26. 4. 2016

Zastupitelstvo obce projednalo:
· Výsledek kontroly využití lesního půdního fondu (LPF) v souladu s lesním
hospodářským plánem (LHP), včetně opatření.
· Informaci o projektu „Ostrov u Stříbra – Technická infrastruktura obytné zóny
SEVER – chodník“.
· Informaci z průběhu realizace stavby „Nedražice - Odkanalizování obce – 1.
etapa“.
· Informaci o konání svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 23. 4.
2016 na správním území Obce Kostelec.
· Informaci o poskytnutí dotace ve výši 150.000,– Kč od Plzeňského kraje na vitráže
oken kostela sv. Jana Křtitele v Kostelci II. etapa.
· Informaci o tom, že žádost o poskytnutí dotace z Programu stabilizace a obnovy
venkova od Plzeňského kraje na akci „Revitalizace vodní nádrže na p. p. č. 1900 k.
ú. Ostrov u Stříbra“ je ve stavu NÁHRADNÍK.
· Informaci o konání turnaje v malé kopané dne 9. 7. 2016 s názvem KION CUP
Kostelec 2016 v patronaci OÚ.
· Registraci akce „Obnova kapličky na křižovatce u Vrhavče, obec Kostelec“ u
poskytovatele dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj.
Zastupitelstvo obce schválilo:
· Výběr dodavatele pro stavební práce projektu „Ostrov u Stříbra – Technická
infrastruktura obytné zóny SEVER – chodník“ – firma BOKR s. r. o., Plzeňská 736,
334 41 Dobřany, IČ: 25232223, cena chodníku 150.006,– Kč vč. DPH.
· Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Obec Kostelec
(povinný) a RWE s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO
27295567(oprávněný) na p. p. č. 1962/12 (okružní křižovatka) - právo zřídit a
provozovat plynárenské zařízení, jednorázová úplata VB činní 1.000,– Kč.

· Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č. IE-12-0005710/VB/006, Ostrov, TC, TR Kostelec – vývody
k+vzVN mezi Obcí Kostelec (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 (budoucí
oprávněná), předmětem je zřízení zařízení distribuční soustavy – podzemní
kabelové vedení VN a vzdušné vedení VN na pozemcích p.p č. 1816/3, 1819,
1820/2, 1823, 1807 v k. ú. Ostrov u Stříbra.
· Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č. IE-12-0005624, TR Kostelec – nová TR 110/22 kV mezi Obcí
Kostelec (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 (budoucí oprávněná),
předmětem je zřízení zařízení distribuční soustavy transformovna TR Kostelec
110/22 kV – zaústění 110 kV na pozemku p. p. č. 1823 v k. ú. Ostrov u Stříbra.
· Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č. IE-12-0005624,TR Kostelec – nová TR 110/22 kV mezi Obcí
Kostelec (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 (budoucí oprávněná),
předmětem je zřízení zařízení distribuční soustavy transformovna TR Kostelec
110/22 kV – dešťová kanalizace na pozemku p. p. č. 1823 v k. ú. Ostrov u Stříbra.
· Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č. IE-12-0005624,TR Kostelec – nová TR 110/22 kV mezi Obcí
Kostelec (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 (budoucí oprávněná),
předmětem je zřízení zařízení distribuční soustavy transformovna TR Kostelec
110/22 kV – zaústění 110 kV na pozemku p. p. č. 1822 v k. ú. Ostrov u Stříbra.
· Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č. IE-12-0005624,TR Kostelec – nová TR 110/22 kV mezi Obcí
Kostelec (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 (budoucí oprávněná),
předmětem je zřízení zařízení distribuční soustavy transformovna TR Kostelec
110/22 kV – dešťová kanalizace na pozemku p. p. č. 1822 v k. ú. Ostrov u Stříbra.
· Cenovou nabídku na dodávku ochranných sítí a oplocení fotbalového stadionu TJ
Sokol Kostelec ve výši 38.500,– Kč, vč. DPH od firmy Ploty Kodl, s. r. o., U Ježku
1265, 337 01 Rokycany, IČO 29125073.
· Cenovou nabídku zabezpečovacího zařízení (systému) klubovny v Ostrově u Stříbra
ve výši 14.487,– bez DPH od firmy Václav Levora, Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň,
IČ 64878198.
· Spolufinancování portálu „tachovsko.com“ ve výši 726,– Kč firmě KETNET s. r. o.,
347 01 Tachov, IČ 26330326.
· Smlouvu o bezplatné výpůjčce 1 ks odvlhčovače od 14. 4. 2016 do 20. 4. 2016
mezi Obcí Kostelec (vypůjčitel) a Procalor s. r. o., Letná 566, 460 01 Liberec, IČ

25045385 (půjčitel), včetně nákupu 1 ks odvlhčovače a 1 ks klimatizace do
kanceláří OÚ.
· Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím stacionárního kontejneru mezi Obcí Kostelec (obec) a ASEKOL a. s.,
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha, IČ 27373231 (provozovatel).
· Objednávku na provedení prací stavby „Rekonstrukce cyklostezky (za Karlíků),
včetně části lesní cesty cca 1 km v obci Kostelec“, přijatelný výdaj 161.628,– Kč od
BORCINIO s. r. o., Perlová 60/14, 301 00 Plzeň, IČ: 04390881.
· Proplacení faktury č. 04/2016 ve výši 54.450,– Kč za dodávku prací: úprava
skládky kompostárny, úprava letištní plochy, úprava plochy u vodárny, demolice
plotové zdi stavebního dvora – dodavateli BORCINIO s. r. o., Perlová 60/14, 301 00
Plzeň, IČ: 04390881.
· Objednávku na dodávku 3 ks publikace „Česká republika, města a obce“, cena á
1.200,– Kč vč. DPH.
· Souhlas vlastníka pozemků (Obec Kostelec) s dělením pozemků p. p. č. 519/1,
520/1 592 a 595 v k. ú. Nedražice dle GP č. 141-397/2015.
· Realizaci akce „„Revitalizace vodní nádrže na p. p. č. 1900 k. ú. Ostrov u Stříbra“
v ceně 398.354,– Kč vč. DPH, zhotovitel firma M Build s. r. o., Na Pakšovce 2202,
397 01 Písek, IČ 28155084 – nejlepší cenová nabídka.
· Nákup 3 ks závor á 15.000,– Kč na uzavření cest: za Karlíků, na letiště, u vodárny
ve Lšelíně.
· Geometrické zaměření lesních pozemků, které nejsou využívány jako les –
zalesnit.
· Jednání se zemědělci (nájemci), kteří hospodaří na nezalesněných lesních
pozemcích.
· Nákup 2 ks dubů, 1 ks lípy a 80 ks habrů v celkové částce 27.341,– Kč vč. DPH.
· Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009830/VB/001,
Kostelec, Ostrov u Stříbra, p. 1822, kNN mezi Obcí Kostelec (povinná) a ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ 24729035 (oprávněná), předmětem je umístění a provozování zařízení distribuční
soustavy – zemní kabelové vedení NN a přípojková skříň na p. p. č. 1816/2,
1816/3,1817/1 a 1819 v k. ú. Ostrov u Stříbra.
· Proplacení faktury č. 1604 ve výši 1.800,– Kč za vypracování rozpočtové
dokumentace akce „Průjezdní úsek Alfrédov, silnice III/19333 – rozpočet“,
dodavatel: Zdeňka Kubešová, Mánesova 1352, 349 01 Stříbro, IČO: 10369244.
· Rozpočtové opatření Obce Kostelec č. 1/2016.

20. zasedání konané dne 14. 6. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo:
· Zápis č. 17 ze dne 29. 4. 2016, č. 18 ze dne 6. 5. 2016, č. 19 ze dne 13. 5. 2016 a
č. 20 ze dne 20. 5. 2016 kontrolního dne stavby „Nedražice – Odkanalizování obce,
1. etapa“.
· Informaci z místního šetření kontrolní prohlídky stavby na st. p. č. 6/1 (čp. 6)
v Ostrově u Stříbra, kterou svolal MěÚ Stříbro, Odbor výstavby a územního
plánování.
Zastupitelstvo obce schválilo:
· Závěrečný účet Obce Kostelec za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
· Účetní závěrku Obce Kostelec za rok 2015.
· Účetní závěrku účetní jednotky „Mateřská škola, okres Tachov“ příspěvková
organizace za rok 2015.
· Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních
památek Plzeňského kraje“ č. P41/16 na obnovu a zachování kulturní památky
s názvem „Kostelec, kostel sv. Jana Křtitele – restaurování vitráží – 2. etapa“ mezi
Obcí Kostelec (příjemce) a Plzeňským krajem (poskytovatel), včetně přijetí dotace
ve výši 150.000,– Kč z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu Obce Kostelec.
· Veřejnoprávní smlouvu č. 2016/06/001 mezi Obcí Kostelec a Městem Stříbrem o
zabezpečení provedení zápisů údajů do Informačního systému územní identifikace
adres a nemovitostí.
· Rozpočtové opatření Obce Kostelec č. 2/2016.
· Výběr nejvhodnější nabídky na provedení veřejné zakázky s názvem „Ošetření
významných stromů, výsadba a zpracování generelu veřejné zeleně v Kostelci“ –
vybrána společnost PROSTROM Bohemia s. r. o., Železniční 240/18, 326 00 Plzeň,
IČ: 26376717, cena díla 277.495,– Kč bez DPH.
· Smlouvu o dílo mezi Obcí Kostelec (objednatel) a PROSTROM Bohemia s. r. o.,
Železniční 240/18, 326 00 Plzeň, IČ: 26376717 (zhotovitel), předmětem je
provedení veřejné zakázky s názvem „Ošetření významných stromů, výsadba a
zpracování generelu veřejné zeleně v Kostelci“.
· Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Kostelec (povinný) a
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
3, IČ: 04084063 zastoupená společností ARANEA NETWORK a. s., Štěrboholská
104/1404, 102 00 Praha 10, IČ: 24126039 (oprávněný), předmětem je umístění,
provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení komunikační

sítě stavby „16010-029422 0312/14 PZ Ostrov u Stříbra“ na pozemku p. p. č. 1756/1
v k. ú. Ostrov u Stříbra.
· Kalendářní plán zasedání Zastupitelstva obce Kostelec a jeho pomocných orgánů
na II. pololetí r. 2016.
· Záměr Obce Kostelec zadat k vypracování studii bytové zóny v Ostrově u Stříbra,
v ceně 50.000,– Kč bez DPH.
· Dodávku elektrické energie pro Obec Kostelec od 1. 1. 2017 společností
CENTROPOL ENERGY, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
25458302.
· Dodávku plynu pro Obec Kostelec od 1. 1. 2017 společností Pražská plynárenská,
a. s., Národní 37, 110 00 Praha 1, IČ: 60193492.
· Fakturaci ve výši 16.000,– Kč za technický a stavební dozor kaple sv. Václava a
Vojtěcha v Ostrově u Stříbra za období záruční doby Ing. Rudolfovi Horákovi,
Železničářská 25, 312 00 Plzeň 12.
· Fakturaci ve výši 11.500,– Kč za technický dozor akce „Ostrov u Stříbra –
Technická infrastruktura obytné zóny SEVER – komunikace a chodník“ a „Alfrédov –
stavební úpravy průjezdního úsek silnice č. III/19333 Ing. Antonínu Kinkalovi, Svinná
21, 349 01 Stříbro.
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 8. 2015 na realizaci veřejné zakázky
„Nedražice – odkanalizování obce, 1. etapa“ mezi Obcí Kostelec (objednatel) a
BROSS, spol. s r. o., Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4, IČ: 46348620
(zhotovitel), předmětem dodatku je změna předpokládaného termínu dokončení
stavby z důvodu rozšíření rozsahu stavby, dokončení: 31. 7. 2016.
21. zasedání konané dne 30. 8. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo:
· Zprávu o Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územní plán Kostelec – Změna
č. 1 a Vyhodnocení výsledků projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu
Kostelec ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění – společné
jednání dne 24. 5. 2016.
· Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ve výši 86.287,– Kč
na akci „Obnova kapličky na křižovatce u Vrhavče, obec Kostelec“.
· Zápis č. 23 ze dne 17. 6. 2016 a zápis č. 24 ze dne 29. 7. 2016 kontrolního dne
stavby „Nedražice – Odkanalizování obce, 1. etapa“.
· Informaci o slavnostním otevření silnice Kostelec – Ostrov u Stříbra dne 9. 9. 2016
od 10:30 hod. (pod Kostelcem – U Meditační zahrady) – pozvánka pro členy
zastupitelstva obce.

· Zápis z pracovního jednání k návrhu č. 2 územního plánu Přehýšov a k řešení
vzniku lokálních záplav způsobených přívalovými dešti ve spojení s výstavbou
velkokapacitních hal, konaný dne 1. 7. 2016 na MěÚ Nýřany.
· Usnesení rady Plzeňského kraje č. 4973/16 z 22. 8. 2016 o poskytnutí dotace obci
Kostelec ve výši 161.100,– Kč na odstranění následků bleskových povodní.
Zastupitelstvo obce schválilo:
· Návrh pokynů pro dopracování návrhu Územního plánu Kostelec – Změna č. 1 pro
řízení o územním plánu uvedených v příloze č. 1.
· Rozpočtové opatření obce Kostelec č. 3 ze dne 23. 8. 2016.
· Záměr Obce Kostelec prodat p. p. č. 1822/7 o výměře 558 m2 (orná půda), která
vznikne dělení p. p. č. 1822 dle GP č. 282-93/2016; p. p. č. 1823/2 o výměře 229
m2 (ostatní plocha), 1823/4 o výměře 52 m2 (ostatní plocha), 1823/6 o výměře 138
m2 (ostatní plocha), které vzniknou dělením p. p. č. 1823 dle GP č. 282-93/2016;
vše k. ú. Ostrov u Stříbra.
· Příkazní smlouvu mezi Obcí Kostelec (příkazce) a DOMOZA projekt s. r. o., Teslova
1202/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28145089 (příkazník), předmětem jsou činnosti týkající se
akce na „Kostelec – zateplení fasád bytových domů“, stavební objekty SO 01 – SO
05.
· Příkazní smlouvu mezi Obcí Kostelec (příkazce) a DOMOZA projekt s. r. o., Teslova
1202/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28145089 (příkazník), předmětem jsou činnosti týkající se
akce na „Kostelec – zateplení fasád bytových domů“, stavební objekty SO 06.
· Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8603322892 pro pojištění podnikatelských rizik
– TREND 14 mezi Obcí Kostelec (pojistník) a Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna
Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha, IČ: 47116617 (pojistitel).
· Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši
30.000,– Kč, na věcné vybavení JSDHO Kostelec.
· Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/6037/2016 mezi Obcí Kostelec
(Uživatel) a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035
(Poskytovatel), předmětem je zřízení a provozování zařízení uživatele a to zařízení
veřejného osvětlení na 5 podpěrných bodech vedení NN na Beraním Dvoře.
· Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0011349/1/VB „Kostelec, TC, Beraní Dvůr
p. p. č. 1526/1, k NN“ mezi Obcí Kostelec (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.
s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (budoucí oprávněná) předmětem je
věcné břemeno – osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy.
· Smlouvu o dílo mezi Obcí Kostelec (objednatel) a Jan Rous – NoLimit Studio,
Borová 236/9, 312 00 Plzeň, IČ: 01092758 (zhotovitel), předmětem je vytvoření

audiovizuálního záznamu „Prezentační film obce Kostelec“, celková částka 40.
000,– Kč.
· Zadat Geodetické kanceláři fyzické vytýčení hranic mezi pozemky p. p. č. 540/1 a
319/3 v k. ú. Nedražice.
· Cenovou nabídku na dodávku a montáž autobusové čekárny KOSTELEC – SEVER
v ceně 107.809,– Kč vč. DPH od firmy Nosálková – zámečnictví, Dvorská 336/7, 789
01 Zábřeh, IČO: 73100862.
· Podání žádosti o dotaci do Dispozičniho fondu Euregia Egrensis, Program
přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko na projekt „XXVI. Setkání Kostelců ČR a oslavy
665. výročí první zmínky obce Kostelec u Stříbra a 125. výročí založení spolku
dobrovolných hasičů“ ve dnech 16. – 18. 6. 2017. Zpracovatel žádosti MAS Český
Západ.
· Přijetí finanční částky ve výši 300.000,– Kč z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu obce Kostelec – navýšení již schválené dotace na akci „Nedražice –
odkanalizování obce, 1. etapa“.
· Záměr Obce Kostelec požádat o poskytnutí úvěru od finančních ústavů na akci
„Kostelec – zateplení fasád bytových domů“, stavební objekty SO 01 – SO 05 a
„Kostelec – zateplení fasád bytových domů“, stavební objekty SO 06, v případě
poskytnutí dotace od IROP na tuto akci.
· Záměr Obce Kostelec k nákupu žacího traktoru v roce 2017.
· Podání stížnosti na Ministerstvo kultury ČR s podezřením o porušení povinností
kolektivního správce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.
s., se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997, spočívající ve zvýšení
sazeb za užití reprodukované hudby, které pro rok 2017 zveřejnil tento kolektivní
správce a jež činí 50%.
· Podání podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s podezřením o zneužití
dominantního postavení kolektivním správcem OSA - Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6, IČ:
63839997, spočívající ve zvýšení sazeb za užití reprodukované hudby, které pro rok
2017 zveřejnil tento kolektivní správce a jež činí 50%.
· Cenovou nabídku od firmy Q-PRODUKT spol. s r. o., Ledce 233, 330 14, IČ:
40527697 ve výši 56.458,60 vč. DPH na výrobu a montáž 3 ks vjezdových závor a
zábran.
22. zasedání konané dne
Zastupitelstvo obce projednalo:
· Vyhodnocení hospodaření Obce Kostelec k 31. 8. 2016 – bez připomínek.

· Informaci o zahájení činnosti přípravného štábu k obsahovému a organizačnímu
zajištění XXVI. Setkání Kostelců ČR, oslav 665. výročí od první zmínky o obci
Kostelec a 125. výročí založení spolku dobrovolných hasičů ve dnech 16. 18. 6.
2017.
· Informaci o zahájení projektu „Ostrov u Stříbra – revitalizace vnitřních prostor
obce, 2. etapa“.
· Informaci o ukončení stavby „Nedražice – odkanalizování obce, 1. etapa“.
· Informaci o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 22. 10. 2016.
· Závěry besedy na téma vybudování školicího střediska v objektu Ostrov u Stříbra
čp. 6 a čp. 27 s představiteli firmy HP Systém s. r. o., Praha:
- Předat na obec provozní řád školícího střediska
- V objektu bude ubytováno maximálně 35 lidí
- Po skončení rekonstrukce objektu budou odstraněny mobilní buňky
- Vypracovat projekt na kompletní úpravu nádvoří, včetně úpravy dopravního
napojení a obecní infrastruktury
· Další připomínky občanů Ostrova k halám v průmyslové zóně:
- Neúnosná hlučnost z firmy Steelcase
- Monitorovat čistotu ovzduší
- Již nestavět další haly v průmyslové zóně
Zastupitelstvo obce schválilo:
· Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši
161.100,– Kč. Dotační titul „Poskytnutí dotací obcím postiženým bleskovou
povodní“.
· Darovací smlouvu č. 08/DS/2016 mezi Obcí Kostelec (dárce) a Město Stříbro,
Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, IČO: 00260177 (obdarovaný), předmětem je
poskytnutí finanční částky v hodnotě 3.000,– Kč na zajištění turistického pochodu
(Kostelecká míle + Svatováclavskej vejšlap) dne 28. 9. 2016.
· Žádost Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Kostelec ve výši 19.801,50 Kč na zaplacení podílu k dotaci od Plzeňského
kraje na vybudování mobiliáře cyklotras na Kostelecku.
· Veřejnoprávní smlouvu č. 12/2016 o poskytnutí dotace mezi Obcí Kostelec
(poskytovatel dotace) a Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region (příjemce dotace),

předmětem je poskytnutí dotace ve výši 19.801,50 Kč na zaplacení podílu k dotaci
od Plzeňského kraje na vybudování mobiliáře cyklotras na Kostelecku.
· Proplacení částky 31.066,75 Kč vč. DPH firmě DYBS Plzeň s. r. o., Prvomájová
514/39, 322 00 Plzeň, IČO: 62621033 za vícepráce stavby „Průjezdní úsek Alfrédov
silnice III/19333“.
· Záměr obce Kostelec prodat zbořeniště (zem. stavba) na st. p. č. 53/2 v k. ú.
Kostelec u Stříbra.
· Souhlas vlastníka pozemku p. p. č. 1756 (obec Kostelec) v k. ú. Ostrov u Stříbra
s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pro stavbu „Výstavba
výrobní a skladové haly F, k. ú. Ostrov u Stříbra“.
· Příkazní smlouvu č. 2/KOS/2016 mezi Obcí Kostelec (příkazce) a Ing. Antonínem
Kinkalem, Svinná 21, 349 01 Stříbro, IČ: 42824699 (příkazník), předmětem je
technický dozor a další investorsko – inženýrské činnosti pro stavbu „Ostrov u
Stříbra – Revitalizace vnitřních prostor obce, II. etapa“.
· Finanční podíl vlastníků jednotlivých nemovitostí na vybudování přípojek dešťové
kanalizace ve výši 5.000,– Kč v obci Ostrov u Stříbra v rámci investiční akce „Ostrov
u Stříbra – Revitalizace vnitřních prostor obce, II. etapa“, v případě využití
stávajících přípojek bude zohledněna celková částka.
· Kupní smlouvu mezi Obcí Kostelec (prodávající) a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (kupující), předmětem je prodej pozemků p. p.
č. 1822/7 o výměře 558 m2 (orná půda), která vznikne dělení p. p. č. 1822 dle GP
č. 282-93/2016; p. p. č. 1823/2 o výměře 229 m2 (ostatní plocha), 1823/4 o výměře
52 m2 (ostatní plocha), 1823/6 o výměře 138 m2 (ostatní plocha), které vznikly
dělením p.p.č 1823 dle GP č. 282-93/2016; vše k. ú. Ostrov u Stříbra.
· Zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Sběrný dvůr Kostelec“.
· Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (bezúplatná) mezi Obcí Kostelec
(povinný) a Obec Heřmanova Huť, Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť, IČ:
00257753 (oprávněný), předmětem je umístění vodovodního řadu, kanalizačního
řadu a přípojky NN na p. p. č. 231 k. ú. Popov u Stříbra, 1807, 1815/3, 1816/3,
1819, 1820/2 1822, 1942/1 k. ú. Ostrov u Stříbra v rámci stavby „Heřmanova Huť –
napojení na skupinový vodovod Stříbro“.
· Příkazní smlouvu mezi Obcí Kostelec (příkazce) a Václavem Říhou, Tuněchody 9,
349 01 Stříbro, IČ: 61130494 (příkazník), předmětem je výkon funkce odborného
zástupce provozovatele vodohospodářské infrastruktury „Nedražice – kanalizace
nová“.
23. zasedání konané dne 19. 10. 2016

Zastupitelstvo obce projednalo:

· Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje č. j. ŽP/17148/16 povolení
k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v k. ú. Nedražice (stoková síť,
výtlak na ČOV do Kostelce).
· Variantní návrh 1. a 2. studie bytové zóny v Ostrově u Stříbra, s upřednostněním
varianty č. 2 a dále vyjednat podmínky s ČEZ.
· Provoz Linky bezpečí pro děti, provozovatel: Sdružení Linka bezpečí, z. s.,
Ústavní 95, 181 00 Praha, příspěvek na provoz této linky zařadit do rozpočtu v r.
2017 – seznámení veřejnosti.
Zastupitelstvo obce schválilo:
· Cenovou nabídku na realizaci opatření proti přívalovým vodám v Ostrově u Stříbra
ve výši 209.414,24 vč. DPH od firmy M Build, s. r. o., Na Pakšovce 2202, 397 01
Písek, IČ: 28155084.
· Projektovou dokumentaci akce „Kostelec – Sběrný dvůr odpadů“, včetně podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí.
· Smlouvu o dílo č. 003/2016 mezi Obcí Kostelec (objednatel) a Ing. Jiřím Preslem
Štěnovické nám. 330, 332 09 Štěnovice, IČ: 15746755 (zhotovitel), předmětem je
zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení stavby „Kostelec –
sběrný dvůr odpadů“, cena 64.000,– Kč bez DPH.
· Darovací smlouvu mezi Obcí Kostelec (obdarovaný) a Steelcase Czech Republic s.
r. o., Ostrov u Stříbra 18, 349 01 Stříbro, IČ: 02436931 (dárce), předmětem je
poskytnutí finančního daru ve výši 1.500,– Kč na akce „Organizační zajištění
Václavského turnaje v malé kopané v Ostrově u Stříbra“ konaného dne 24. 9. 2016.
· Záměr Obce Kostelec prodat p. p. č. 1756/10 (orná půda) o výměře 5332 m2,
1756/12 (orná půda) o výměře 3295 m2 a 1756/13 (orná půda) o výměře 6432 m2,
které vznikly dělením p. p. č. 1756/1 k. ú. Ostrov u Stříbra dle GP č. 286-324/2016.
· Prodej zem. stavby na st.p. 53/2 (vlastník manželé Harantovi), jedná se o
zbořeniště bez čp., u kterého hrozí, že dojde ke zřícení. Po vzájemné dohodě došlo
ke shodě ke koupi zemědělské stavby za cenu 3.000,– Kč s tím, že v případě
likvidace půjdou náklady za vlastníky stavební parcely.
· Pronájem vysoušeče: občané obce 20,– Kč/den + DPH; cizí občané 140,– Kč/den +
DPH.
· Pronájem multikáry: občané obce 8,– Kč/km + DPH; cizí občané 15,– Kč/km +
DPH.
24. zasedání konané dne 4. 11. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo:

· Informaci o jednání na Krajském památkovém ústavu v Plzni v souvislosti se
záchranou kostela sv. Jana Křtitele v Kostelci.
· Informaci o průběhu prací na akci „Revitalizace vnitřních prostor obce Ostrov u
Stříbra – II. etapa“.
· Návrh rozpočtu na rok 2017 Stříbrského regionu.
· Protokol finančního výboru o provedené prověrce zajištění ochrany účetních
záznamů a jejich obsahu před zneužitím, poškozením, zničením, neoprávněnou
změnou, či přístupem k nim, ztrátou nebo odcizením podle zákona 563/91 Sb., o
účetnictví, § 33 odst. 8 a zápis z provedené průběžné řídící finanční kontroly
pokladny OÚ Kostelec.
· Protokoly kontrolního výboru:
- prověrka naplňování Obecně závazné vyhlášky č. 01/2010, o místních poplatcích –
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a to za r. 2015
- prověrka stavu uložení a vedení právních předpisů obce Kostelec
- prověrka zákonem stanovených podmínek uzavírání kupních smluv obce Kostelec a
to v období od 15. 1. 2016 do 20. 4. 2016 (datum podepsání kupní smlouvy)
· Zápis Osadního výboru Ostrov u Stříbra ze dne 31. 10. 2016 a podněty a
připomínky paní Moniky Suchnové a zdůvodnění k jednotlivým bodům dopisu,
včetně návrhů na řešení.
· Informaci z jednání Poradního sboru Úřadu práce Tachov.
· Studii rekonstrukce budovy čp. 2 s názvem „Obecní úřad“ – Kostelec a účel využití
jednotlivých prostor.
· Požadavek na pokládku zpomalovacích prahů před a za dětským hřištěm v obci
Ostrov u Stříbra. Po projednání s firmou ME drůbež, s.r.o, Ostrov u Stříbra a
konzultaci s OVÚP Stříbro, silniční správní úřad, popř. splnění všech náležitostí
bude tento požadavek poté zařazen do rozpočtu obce na rok 2017.
Zastupitelstvo obce schválilo:
· Rozpočtové opatření obce Kostelec č. 4/2016 ze dne 3. 11. 2016.
· Podmínky provozování kanalizace v obci Nedražice, stočné stejné jako v ostatních
obcích, tzn. 19,– Kč/m3, seznámení občanů obce Nedražice s provozním řádem
provozu kanalizace.
· Prodej p. p. č. 1756/10 (orná půda) o výměře 5332 m2 a 1756/13 (orná půda) o
výměře 6432 m2, které vznikly dělením p. p. č. 1756/1 k. ú. Ostrov u Stříbra dle GP
č. 286-324/2016, společnosti Accolade CZ III, s. r. o., člen koncernu se sídlem
Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 01828436, cena 360,– Kč/m2.

· Smlouvu o dílo mezi Obcí Kostelec (objednatel) a M Build s. r. o., Na Pakšovce
2202, 397 01 Písek, IČ: 28155084 (zhotovitel), předmětem je provedení stavby
„Odstranění následků bleskové povodně“ v obci Ostrov u Stříbra.
· Záměr Obce Kostelec prodat p. p. č. 1040/103 (orná půda) o výměře 30 m2 v k. ú.
Kostelec.
· Cenovou nabídku na dodávku a montáž autobusové čekárny TYP 2/UZ 150x300 cm
v ceně 107.809,– Kč vč. DPH od firmy Vendula Kyščiaková – zámečnictví, Dvorská 7,
789 01 Zábřeh, IČO: 73100862.
· Výběr nejvhodnější cenové nabídky na pokácení 3 ks stromů v obci Nedražice (1 ks
jasan, 1 ks dub zimní a 1 ks dub letní) v ceně 26.500,– Kč (zhotovitel není plátcem
DPH) od firmy DZIG, Moříčov 42, 363 01 Ostrov, IČ: 02961270.
· Smlouvu o dílo mezi Obcí Kostelec (objednatel) a DZIG, Moříčov 42, 363 01
Ostrov, IČ: 02961270 (zhotovitel), předmětem je pokácení 3 ks stromů v obci
Nedražice (1 ks jasan, 1 ks dub zimní a 1 ks dub letní).
· Cenovou nabídku na provedení základu pod autobusovou čekárnu Kostelec - SEVER
a plochy pod kolostav u altánu KD v Kostelci v ceně 45.255,70 Kč bez DPH od firmy
BOKR, s. r. o., Plzeňská 736, 334 41 Dobřany.
· Cenovou nabídku na provedení snížení nájezdu před hostincem (U Edy) v Ostrově
u Stříbra v ceně 16. 983,76 bez DPH od firmy BOKR s. r. o., Plzeňská 736, 334 41
Dobřany.
· Dodatek číslo S1416/16 ke Smlouvě o omezení nemovitosti ve správě SÚS
Plzeňského kraje č. 80701092 mezi Obcí Kostelec (investor) a Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, p. o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 72053119 (SÚSPK),
předmětem je změna sazebníku, který je přílohou tohoto dodatku.
· Další výstavba hal v průmyslové zóně v Ostrově u Stříbra v lokalitě ve směru na
Heřmanovu Huť – levá strana podmíněna vybudováním obchvatu obce Ostrov u
Stříbra.
· Zadat dopracování projektové dokumentace do stádia prováděcí dokumentace a
zpracování rozpočtu stavby od firmy Arista Global s. r. o., ing. Jaromír Fořt. Zadat
zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci střechy kostela sv. Jana Křtitele
v Kostelci od ing. Rudolfa Horáka a následně podat žádost v r. 2017.
· Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 4/2016 mezi Obcí Kostelec (objednatel) a Jaroslav
Smetana – Realizace staveb, Ledce č. p. 288, 330 14 Ledce, IČ: 43354602
(zhotovitel), předmětem je specifikace rozsahu vypracování zadávací dokumentace
stavby „Zateplení fasád bytových domů – Kostelec“.
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. AIP 10 072 mezi Obcí Kostelec (objednatel) a
AIP Plzeň, spol. s r. o., Brojova 16, 326 00 Plzeň, IČ: 46885625 (zhotovitel),
předmětem je specifikace rozsahu ceny díla (projektová dokumentace) „Zateplení
stávajících panelových bytových domů v obci Kostelec u Stříbra“.

· Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. ZÚ – č. 1/2004 mezi Obcí Kostelec
(pronajímatel) a SHR Vladislav Karlík, Kostelec 92, 349 01 Stříbro, IČ: 18251587
(nájemce), předmětem je nová výměra a cena pronajatých zemědělských pozemků.
Zastupitelstvo obce uvolnilo:
· Z funkce předsedy Osadního výboru Ostrov u Stříbra p. Karla Albla na vlastní
žádost.
Zastupitelstvo obce zvolilo:
· Na návrh OV do funkce předsedy OV Ostrov u Stříbra Mgr. Stanislava Mračka.
24. zasedání konané dne 29. 11. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo:
· Návrh Rozpočtu Obce Kostelec na rok 2017.
· Informaci o průběhu prací na akci „Revitalizace vnitřních prostor obce Ostrov u
Stříbra – II. etapa“, vč. zápisů z kontrolního dne stavby č. 1 až 7 a průběh akce
„Odstranění následků bleskové povodně“ v Ostrově u Stříbra.
· Zápis z jednání Osadního výboru Ostrov u Stříbra ze dne 9. 11. 2016, vč. závěrů a
připomínek zastupitelstva obce.
· Doporučení od EUREGIO EGRENSIS Regionální sdružení obcí a měst, projektu
Česko-německé setkání v Kostelci“ z prostředků Dispozičního fondu Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika a Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 –
2020.
· Příkaz starosty obce pana Františka Trhlíka k provedení řádné inventarizace
majetku, pohledávek a závazků ke dni 31. 12. 2016.
· Geodetický elaborát – fyzické vyznačení bodů části hranice p. p. č. 540/1 a 326/2
pro úpravu cesty a odstranění křovin v k. ú. Nedražice.
· Požadavek obyvatel Ostrova u Stříbra zachovat současný zdroje pitné vody a
napojení na Heřmanecký vodojem chápat jako náhradní zdroj pro obec Ostrov u
Stříbra popř. Popov.
Zastupitelstvo obce schválilo:
· Rozpočtové opatření č. 5/2016 ze dne 28. 11. 2016.
· Vyhodnocení vodného a stočného v obci Kostelec (vč. Nedražice, Lšelín), Ostrov u
Stříbra, nakládání s odpadními vodami v obci Kostelec, vodné, provoz a údržba
kanalizace v obci Nedražice:
Vodné za r. 2015 v obci Kostelec, Lšelín, Nedražice: celkové náklady 333.268,68 Kč

vyplacená záloha 21.505,00 Kč
přeplatek 51.314,32 Kč
Kanalizace Nedražice r. 2015: celkové náklady 16.790,00 Kč
vyplacená záloha 13.512,00 Kč
doplatek 3.278,00 Kč
Likvidace fekálií na ČOV v Kostelci r. 2015: celkové náklady 70.862,20 Kč
vyplacená záloha 20.930,00 Kč
doplatek 13.773,00 Kč
Stočné Kostelec za r. 2015: celkové náklady 334.939,00 Kč
vyplacená záloha 50.255,00 Kč
doplatek 42.111,00 Kč
Vodné Ostrov u Stříbra za r. 2015: celkové náklady 141.902,93 Kč
vyplacená záloha 57.114,00 Kč
přeplatek 16.112,10 Kč
Stočné Ostrov u Stříbra za r. 2015: celkové náklady 452.732,75 Kč
vyplacená záloha 26.105,00 Kč
přeplatek 39.166,30 Kč
· Kalkulace ceny vodného a stočného na r. 2016 v obcích Kostelec, Nedražice,
Lšelín, Ostrov u Stříbra a Popov:
- Stanovení vodného pro r. 2016: 23,– Kč/m3 vč. DPH
- Stanovení stočného pro r. 2016: 19,– Kč/m3 vč. DPH
- Stanovení vodného v Popově pro r. 2016: 11,– Kč/m3 vč. DPH
- Stanovení stočného pro firmy, právnické osoby a fyzické osoby podnikající: 37,–
Kč/m3 vč. DPH.
- Stanovení stočného (likvidace žump): 400,– Kč/5 m3 vč. DPH.

· Výběr nejlepší nabídky na nákup a výměnu kotlů v 6 bytových domech v Kostelci
cena kotle Ekoefekt 48, /max. výkon až 60 KW/ bez DPH 89.955,– od firmy
INTOMAT s. r. o., Chodská 1992, 347 01 Tachov, IČO: 26383756.
· Odstoupení Obce Kostelec od Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 6. 2015 na stavbu
„Úprava kruhového objezdu – Ostrov u Stříbra“ viz odst. XV. písm. c) výše uvedené
smlouvy s firmou František Macháček, Ostrov u Stříbra čp. 50, 347 01 Stříbro, IČO:
45382638, DIČ: CZ7011142160.
· Vyhodnocení XII. ročníku soutěže „Vesnice roku 2016“ na správním území obce
Kostelec:
1. místo – OV Ostrov (10.000,–Kč), 2. místo – OV Kostelec (8.000,–Kč), 3. místo – OV
Nedražice (6.000,–Kč), 4. místo – OV Popov (4.000,–Kč);
· Zvláštní ocenění: Komise pro občanské záležitosti v Kostelci – za aktivní činnost a
rozvoj místních tradic, společenského života a práci s dětmi a mládeží (6.000,– Kč);
SDH Kostelec – za práci s dětmi a reprezentaci obce v roce 2016 (5.000,– Kč); TJ
Sokol Kostelec – za činnost a reprezentaci obce v roce 2016 (3.000,– Kč); MŠ
Kostelec – za práci s dětmi (6.000,– Kč); Rybářský spolek při OÚ v Kostelci – za
spolupráci s obcí (2.000,– Kč); Nízkoprahový klub „Uličník“ – za práci s dětmi,
vyplnění volného času mládeže (5.500,– Kč);
· Vyhodnocení oken za r. 2016: Kostelec – Lenka Bezecná, Slavomíra Bodišová, Libor
Touš; Nedražice – Marie Schiffertová, Karla Ježková; Ostrov – Jana Boudová, Andrea
Macháčková; Popov – Jiřina Šedivá
· Jednotný plán kulturně výchovné a sportovní činnosti na r. 2017 Obce Kostelec
v částce 55.500,– Kč
· Finanční dary občanům za II. pololetí r. 2016 v celkové částce 15.000,– Kč.
· Záměr Obce Kostelec prodat p. p. č. 1756/14 (orná půda) o výměře 209 m2,
1756/15 (orná půda) o výměře 10274 m2, které vznikly dělením p. p. č. 1756/1 k.
ú. Ostrov u Stříbra dle GP č. 288-378/2016.
· Kupní smlouvu mezi Obcí Kostelec (prodávající) a Accolade CZ III, s. r. o., člen
koncernu se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 01828436
(kupující), předmětem je prodej p. p. č. 1756/10 (orná půda) o výměře 5332 m2 a
1756/13 (orná půda) o výměře 6432 m2, které vznikly dělením p. p. č. 1756/1 k. ú.
Ostrov u Stříbra dle GP č. 286-324/2016, cena 360,– Kč/m2.
· Prodej p. p. č. 1040/103 (orná půda) o výměře 30 m2 v k. ú. Kostelec u Stříbra,
cena 50,– Kč/m2.
· Nabytí pozemků p. č. 1575/14 o výměře 461 m2 a p.č. 1575/15 o výměře 142 m2
oddělených geometrickým plánem č. 365-219/2016 z pozemku p.č. 1575/1 v k. ú.
Kostelec u Stříbra z vlastnictví Plzeňského kraje do vlastnictví Obce Kostelec.

· Uzavření smlouvy o budoucí služebnosti a právu provést stavbu na služebnost
(dešťová kanalizace) na p. p. č. 1756/1 v k. ú. Ostrov u Stříbra ve vlastnictví obce a
Accolade CZ III, s. r. o., člen koncernuse sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00
Praha 8, IČO: 01828436
· Výměnu požeráku, opravy výpusti a terénní úpravy rybníka p. p. č. 622/7 k. ú.
Popov u Stříbra na základě informace OV Popov o havarijním stavu vypouštění
rybníka.
· Cenovou nabídku na revitalizaci rybníka p. p. č 622/7 v k. ú. Popov u Stříbra
v ceně 78. 650,– Kč včetně DPH od firmy M Build s. r. o., Na Pakšovce 2202, 397 01
Písek, IČ: 28155084.
· Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Ostrov u Stříbra – Revitalizace vnitřních
prostor, 2. etapa“ mezi Obcí Kostelec (objednatel) a BROSS, spol. s r. o.,
Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4, IČ: 46348620 (zhotovitel), předmětem je
změna předpokládaného termínu dokončení stavby, doba plnění: 31. 12. 2016.
Aktuální stav majetku obce Kostelec k 30. 11. 2016 v Kč
rok 2003 rok 2016
Software 0,00 5.312,00
Programové vybavení 35.014,50 72.673,78
Územní plán obce 0,00 700.891,50
Budovy a stavby 9.251.207,00 119.997.263,36
Samostatné movité věci 828.852,40 11.314.305,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 381.594,97 4.030.569,24
Pozemky 16.822.486,88 18.395.652,41
Nedokončené investice 1.259.206,10 19.230.086,32

Majetek celkem: 28.578.361,85 173.746.753,97
Návrh rozpočtu obce Kostelec na rok 2017

Příjmová část Výdajová část

Částka

Text

Částka

Text

2 220 000

Daň z př. FO závislá činnost

663 769

Lesnictví

117 659

Daň z př. FO samost. činnost

200 000

Nákup pozemků

170 000

Daň z př. FO z kap. výnosů

834 020

Doprava - komunikace

1 890 000

Daň z př. právnických osob

1 502 000

Vodní hospodářství

3 760 000

Daň z přidané hodnoty

1 870 000

Kanalizace

100 000

Odvody za odnětí zem. půdy

430 000

Mateřská školka

372 000

Poplatek za provoz syst. KO

31 200

Knihovna

27 000

Poplatek ze psů

900 000

Kultura – kulturní dům

1 500

Poplatek z ubytovací kapacity

513 000

Kulturní památky

30 000

Odvod z výtěžku prov. loterie

10 630

Stříbrský region

7 000

Správní poplatky

11 000

SPOZ - balíčky

2 600 000

Daň z nemovitostí

293 000

Tělovýchovná a zájm. činnost

103 000

Dotace z krajského úřadu

128 000

Využití volného času dětí

590 000

Pěstební činnost - lesnictví

161 000

Zájmová činnost - klub Uličník

18 000

Vodné - Popov

2 229 000

Bytové hospodářství

1 695 000

Bytové hospodářství - služby

135 000

Veřejné osvětlení

524 000

Bytové hospodářství - nájem

80 000

Pohřebnictví

95 000

Pronájem nebytových prostor

1 000 000

Územní plánování - výstavba

57 000

Příjmy Eko-Kom

700 000

PDO a skladování

400 000

Dotace Euregio Egrensis

2 086 000

Veřejná zeleň

81 105

Nájemné z pozemků

275 900

Požární ochrana - SDH

5 210 000

Z prodeje pozemků

1 296 000

Zastupitelé

1 000

Příjmy z úroků

1 738 420

Správa obce

3 000

Nájemné kulturní dům

40 000

Příspěvky

30 000

Nájem voda, kanalizace

2 987 800

Splátka úvěru, půjčky

20 000

Kultura vstupné

6 525

Vratka dotace volby 2016

20 122 264

Celkem příjmy

20 122 264

Celkem výdaje

Počet obyvatel obce Kostelec k 30. 11. 2016
Kostelec celkem 361 z toho muži 187 ženy 174
Lšelín celkem 8 z toho muži 3 ženy 5
Nedražice celkem 87 z toho muži 45 ženy 42
Ostrov u Stříbra celkem 78 z toho muži 38 ženy 40
Popov celkem 19 z toho muži 10 ženy 9

Vrhaveč celkem 15 z toho muži 7 ženy 8
Celkem obec Kostelec 568 z toho muži 290 ženy 278

Služby poskytované na OÚ Kostelec

Legalizace a vidimace 4.140,– Kč
Výpis z KN 1.100,– Kč
Rejstřík trestů 700,– Kč
Veřejný rejstřík 100,– Kč
Investiční a neinvestiční akce v roce 2016 + přijaté dotace

Akce Dosud profinancováno Dotace

Restaurování vitráží v kostele v Kostelci 266.000,00 150.000,00
Oprava hřbitovní zdi v Kostelci 60.500,00
Oprava kabin TJ + čerpadlo 70.600,00
Oprava kapličky ve Vrhavči 123.268,39 86.287,00
Cesta za Karlíků 161.628,00
Stavební dvůr Kostelec – zeď 106.610,00
Kanalizace Nedražice 5.247.725,00 2.300.000,00
PD altán Vrhaveč 13.000,00
Biotop v Kostelci 186.303,70
Silnice – průjezd Alfrédov 499.700,43

Pasport zeleně, ošetření a výsadba stromů 335.768,95 285.403,61
Ostrov rybník 453.330,46
Ostrov infrastruktura, chodník 1.203.215,00
PD zateplení BD v Kostelci 148.620,00
Ostrov kruhový objezd 433.519,60
Ochranné pomůcky SDH 30.524,00 30.000,00
Odstranění následků povodně v Ostrově 197.560,00 161.100,00
Celkem: 9.537.873,53 3.012.790,61
Kulturně výchovná a sportovní činnost v roce 2017
Jako každý rok, tak i letos je již zpracovaný „Jednotný plán kulturně-výchovné a
sportovní činnosti obce Kostelec na r. 2017“. V tomto plánu se prezentují akce
společenských organizací a spolků, Mateřské školy v Kostelci, Osadních výborů,
Komise pro občanské záležitosti (KPOZ) a Obecního úřadu. Obec garantuje některé
akce finančním příspěvkem, který v roce 2017 bude činit 55.500,–Kč, z toho: OV
Kostelec 2.000,– Kč; OV Nedražice 11.300,– Kč; OV Ostrov 10.900,– Kč; OV Popov
9.100,– Kč; SDH Kostelec 600,– Kč; MŠ Kostelec 5.900,– Kč; TJ Sokol 3.800,– Kč;
KPOZ 11.400,– Kč a Rybářský spolek při OÚ 500,– Kč.
Pozvánka na akce v roce 2017
7. 1. 17 hod. Výroční valná hromada SDH Kostelec, klubovna SDH
14. 1. Valná hromada TJ Sokol Kostelec, sál KD v Kostelci
20. 1. Turnaj ve stolních hrách, klubovna, pořádá OV Ostrov
21. 1. 10 hod. Valná hromada OFS Tachov, sál KD v Kostelci
21. 1. 20 hod. Zábava ODYSEA, sál KD v Kostelci, pořádá SDH Kostelec
28. 1. Výroční členská schůze, zasedací místnost OÚ, pořádá Rybářský spolek
Leden Novoroční mariáš, sál Nedražice, pořádá OV Nedražice
Leden Popovský mariáš, klubovna, pořádá OV Popov
Leden Výukový program Ekocentrum Tymián, pořádá MŠ Kostelec
Leden Malá technická univerzita, pořádá MŠ Kostelec
11. 2. Tvořeníčko z papíru, klubovna, pořádá OV Ostrov

11. 2. 20 hod. Hasičský ples, sál KD v Kostelci, pořádá SDH Kostelec
18. 2. Dětský maškarní bál, sál KD v Kostelci, pořádá TJ Sokol Kostelec
25. 2. MASOPUST, Kostelec, pořádá KPOZ, SDH, OV Kostelec
Únor Dětský maškarní rej, sál Nedražice, pořádá OV Nedražice
Únor Dětská maškarní diskotéka, klubovna, pořádá OV Ostrov
Únor Návštěva Základní školy v Kladrubech, pořádá MŠ Kostelec
Únor Maškarní rej, pořádá MŠ Kostelec
4. 3. 16 hod. MDŽ, sál KD, pořádá OÚ Kostelec
11. 3. 20 hod. Zábava EXTRABAND, sál KD v Kostelci, pořádá SDH Kostelec
18. 3. 14 hod. XIV. ročník turnaje v pexesu, sál KD, pořádá KPOZ
Březen Josefovské koulení, sál Nedražice, pořádá OV Nedražice
Březen Vítání jara pro ženy, sál Nedražice, pořádá OV Nedražice
Březen Jarní turnaj ve hře Prší, klubovna, pořádá OV Popov
Březen Turnaj v kartách pro děti, klubovna, pořádá OV Ostrov
Březen Divadelní představení, pořádá MŠ Kostelec
Březen Výukový program Ekocentrum Tymián, pořádá MŠ Kostelec
Březen Vynášení Babice Zimice, pořádá MŠ Kostelec
15. 4. Velikonoční zdobení vajíček a pletení pomlázky, klubovna, pořádá OV Ostrov
15. 4. Zahájení rybářské sezóny, pořádá Rybářský spolek Kostelec
29. 4. 14 hod. Vítání občánků, sál KD, pořádá OÚ Kostelec
30. 4. Stavění máje v Kostelci, Nedražicích, Ostrově a Popově
Duben Malování vajíček, pečení beránků, klubovna, pořádá OV Nedražice
Duben Velikonoční koulení, sál Nedražice, pořádá OV Nedražice
Duben Velikonoční pomlázka, klubovna, pořádá OV Popov
Duben Soutěž o nejhezčí pomlázku, klubovna, pořádá OV Popov

Duben Velikonoční zajíčkova cesta za pokladem, pořádá MŠ Kostelec
Duben Tvořivé odpoledne s Ivou, pořádá MŠ Kostelec
8. 5. 9 hod. XXII. Ročník turnaje v malé kopané na počest osvobození ČR, hřiště TJ
Sokol, pořádá KSČM Kostelec
13. 5. 9 hod. Soutěž mladých hasičů, hřiště TJ Sokol, pořádá SDH Kostelec
14. 5. Vyrábění dárků maminkám + oslava Dne matek, klubovna, pořádá OV Ostrov
20. 5. 14 hod. XIV. ročník turnaje v cyklokrosu, za hasičskou zbrojnicí, pořádá
KPOZ
27. 5. Rybářské závody, pořádá Rybářský spolek Kostelec
31. 5. 16:30 hod. MDD na golfovém hřišti Alfrédov, pořádá KPOZ
Květen Hurá do bazénu, pořádá OV Nedražice
Květen Pouťový volejbal, hřiště, pořádá OV Nedražice
Květen Pouťová zábava, sál Nedražice, pořádá OV Nedražice
Květen Výlet pro děti do bazénu, pořádá OV Ostrov
Květen Výukový program Ekocentrum Tymián, pořádá MŠ Kostelec
Květen Svátek matek, pořádá MŠ Kostelec
3. 6. 14 hod. MDD, za hasičskou zbrojnicí, pořádá KPOZ, SDH TJ Sokol, OV Kostelec
16.–18. 6. XXVI. Setkání Kostelců ČR
Červen MDD, hřiště, pořádá OV Nedražice
Červen Bowling, pořádá OV Nedražice
Červen MDD, hřiště, pořádá OV Popov
Červen Rybářské závody (dospělí + děti), pořádá OV Popov
Červen Hurá prázdniny, hřiště, pořádá OV Popov
Červen MDD, hřiště, pořádá OV Ostrov
Červen Turnaj v ping-pongu, hřiště, pořádá OV Ostrov
Červen Divadelní představen, pořádá MŠ Kostelec

Červen MDD, pořádá MŠ Kostelec
Červen Školní výlet, pořádá MŠ Kostelec
Červen Pasování předškoláků, pořádá MŠ Kostelec
Červen Veselý týden, pořádá MŠ Kostelec
Červen Kouzelná noc ve školce, pořádá MŠ Kostelec
Červen Výukový program Ekocentrum Tymián, pořádá MŠ Kostelec
Červen Turnaj přípravek, hřiště TJ, pořádá TJ Sokol Kostelec
Červen Turnaj starší žáci, hřiště TJ, pořádá TJ Sokol Kostelec
5.–9. 7. Stanování mladých hasičů, pořádá SDH Kostelec
29. 7. Noční lov, pořádá Rybářský spolek
Červenec Kulečník C+M, sál, pořádá OV Nedražice
Červenec Neckiáda, pořádá OV Nedražice
Červenec Exkurze do pivovaru, pořádá OV Nedražice
Červenec Soutěž v nohejbale, pořádá OV Popov
Červenec Poznáváme přírodu, pořádá OV Popov
12. 8. Hasičská soutěž, hřiště TJ, pořádá SDH Kostelec
19. 8. 20 hod. Country večer, pořádá OÚ Kostelec, KPOZ, SDH
27. 8. 14 hod. Rozloučení s prázdninami, pořádá KPOZ, SDH, TJ Sokol, OV Kostelec
Srpen Pinčes smíšených dvojic, dětské hřiště, pořádá OV Nedražice
Srpen Ukončení prázdnin, dětské hřiště, pořádá OV Nedražice
Srpen Sportovní den pro děti, hřiště, pořádá OV Popov
Srpen Výlet pro děti do ZOO, pořádá OV Ostrov
16. 9. 16 hod. Pohádkový les, pořádá KPOZ, SDH, OV Kostelec
23. 9. Václavský turnaj v malé kopané, hřiště, pořádá OV Ostrov
28. 9. Kostelecká míle, pořádá OÚ Kostelec

Září Václavské koulení, sál, pořádá OV Nedražice
Září Rybářské závody, pořádá OV Popov
Září Turnaj ve hře Prší pro děti, klubovna, pořádá OV Ostrov
Soutěž „Vesnice roku“
Ocenění získaná v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje:
2005: „Zvláštní ocenění za plánovaný a dynamický rozvoj obce“, 2006: „Bílá stuha
za práci s mládeží“, 2007: „Zvláštní ocenění za pospolitost a společenský život
občanů“, 2008: „Cena hejtmana Plzeňského kraje“, 2009: „Modrá stuha za
společenský život“, 2010: „Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze
Strukturálních fondů“, 2011: „Oranžová stuha a Zlatá cihla pro kapli sv. Václava a
Vojtěcha v Ostrově u Stříbra“, 2012: „Cena hejtmana Plzeňského kraje“, 2013:
„Čestný diplom za trvalou údržbu zeleně“, 2014: „Zlatá stuha“
Každý rok také Zastupitelstvo obce vyhlašuje soutěž „Vesnice roku“ na správním
území obce. Soutěž vyhodnocuje Komise pro tvorbu a ochranu životního prostředí a
následně schvaluje Zastupitelstvo obce Kostelec.
Vyhodnocení XII. roč. soutěže „Vesnice roku 2016“ na správním území obce
Kostelec:
1. místo: OV Ostrov (10.000,– Kč), 2. místo: OV Kostelec (8.000,– Kč), 3. místo: OV
Nedražice (6.000,– Kč), 4. místo: OV Popov (4.000,– Kč).

Zvláštní ocenění: SDH Kostelec – za práci s dětmi a reprezentaci obce v roce 2016
(5.000,– Kč); Komise pro občanské záležitosti v Kostelci – za aktivní činnost a
rozvoj místních tradic, společenského života a práci s dětmi a mládeží (6.000,–
Kč); TJ Sokol Kostelec – za činnost a reprezentaci obce v roce 2016 (3.000,–
Kč); MŠ Kostelec – za práci s dětmi (6.000,– Kč); Rybářský spolek při OÚ
v Kostelci – za spolupráci s obcí (2.000,– Kč); Nízkoprahový klub „Uličník“ – za
práci s dětmi, vyplnění volného času mládeže (5.500,– Kč).

Vyhodnocení oken za rok 2015:
Kostelec: Lenka Bezecná, Slavomíra Bodišová, Libor Touš
Nedražice: Marie Schiffertová, Karla Ježková
Ostrov: Jana Boudová, Andrea Macháčková
Popov: Jiřina Šedivá

Každý vyhodnocený obdrží částku 500,– Kč na zakoupení květin nebo dřevin na
výzdobu oken a zahrádek.
Fotogalerie 2016 – Kulturní, společenské a sportovní akce
Masopust
MDŽ
Pexeso
Tvořivé odpoledne
Výsadba ovocného sadu – II. etapa
Turnaj v malé kopané
Dětský cyklokros
MDD
MDD na golfu
Kostelecká pouť
KION Cup
Country večer
Rozloučení s prázdninami
Pohádkový les
Kostelecká míle
Drakiáda Bobřík odvahy
Setkání seniorů
II. Obecní ples (charitativní)
Rozsvícení vánočního stromu
Turnaj ve stolním tenise Kostelecká sedma vánoční
Lampiónový průvod + ohňostroj
Slavnostní otevření silnice z Kostelce do Ostrova
Fotogalerie 2016 – Investiční a neinvestiční akce

Kanalizace a vodovod Ostrov
Kruhový objezd Ostrov Opatření proti přívalovým vodám v Ostrově
Revitalizace - rybník Ostrov (u bytovky) Revitalizace - rybník Popov
Vitráže oken kostela sv. Jana Křtitele v Kostelci
Oprava kapličky ve Vrhavči Autobusová zastávka Kostelec-Sever
Kanalizace Nedražice a výtlak na ČOV v Kostelci
Ošetření a výsadba stromů Nedražice
Oprava polní cesty v Kostelci (za Karlíkem) Sběrný dvůr Kostelec - nová zeď a
vrata
Pozvánka na akce v roce 2017
16.–18. 6. 2017 v Kostelci u Stříbra
XXVI. Setkání Kostelců ČR a oslavy 665. výročí první zmínky obce Kostelec a
125. výročí založení spolku dobrovolných hasičů
Obecní úřad v Kostelci informuje občany

Termín vývozu popelnic – standardní vývozy (vyvážecí dny – úterý):
letní období: 1x za 14 dnů od 1. 5. 2017
zimní období: 1x týdně od 1. 10. 2017
Poplatky PDO od r. 2013:
popelnice vývoz r. 2017 650,– Kč/osobu (obsahuje: vývoz, skládkovné, separovaný
odpad – plast. lahve, sklo, papír, nebezp. a velkoobj. odpad)
chalupáři (nemovitost) 650,– Kč
roční nájemné popelnic 150,– Kč (v případě, že obec pronajme)
Vývoz kontejnerů IGLÚ:
Kostelec u MŠ: 1x týdně plast, 1x za čtrnáct dní papír
Kostelec u lípy: 1x za čtrnáct dní plast i papír

Ostrov: 1x za čtrnáct dní plast
Ostatní na zavolání obecnímu úřadu, zodpovídají předsedové osadních výborů.
Vývoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: 2x ročně (duben, říjen)
Poplatek za psa od r. 2011:
1 pes 200,– Kč (v RD do 3 bj. a na zahradě)
2. a další pes 300,– Kč (v RD do 3 bj. a na zahradě, tj. za 2 psy 200+300 = 500 Kč)
1 pes 300,– Kč (v bytovém domě nad 3 bj.)
2. a další pes 450,– Kč (v bytovém domě nad 3 bj., tj. za 2 psy 300+450 = 750 Kč)
1 pes 50,– Kč (důchodce v RD do 3 bj. a na zahradě)
1 pes 200,– Kč (důchodce v bytovém domě nad 3 bj.)
Všechny místní poplatky jsou splatné jednorázově do 31. 3. nebo ve dvou
stejných splátkách do 31. 3. a do 31. 10. příslušného roku.
Poplatky za půjčení:
leštička na parkety 50,– Kč/den + 21 % DPH
hasičská stříkačka 1500,– Kč/měsíc + 21 % DPH
výsuvný žebřík 50,– Kč/den – občan obce + 21 % DPH
100,– Kč/den – ostatní + 21 % DPH
velký stan 100,– Kč/den – občan obce + 21 % DPH
300,– Kč/den – ostatní + 21 % DPH
malý stan 50,– Kč/den – občan obce + 21 % DPH
200,– Kč/den – ostatní + 21 % DPH
set (1 stůl + 2 lavice) 50,– Kč/den – občan obce + 21 % DPH
100,– Kč/den – ostatní + 21 % DPH
Půjčování obecního TRANSITU:
občané obce 5,– Kč/km (bez platby řidiče) + 21 % DPH
ostatní 15,– Kč/km (bez platby řidiče) + 21 % DPH

Půjčování multikáry:
občané obce 8,– Kč/km (bez platby řidiče) + 21 % DPH
ostatní 15,– Kč/km (bez platby řidiče) + 21 % DPH
Poplatek z hrobového místa na 10 let:
Jednohrob 400,– Kč
Dvojhrob 800,– Kč
Urnový 200,– Kč
Schránka kolumbárium 200,– Kč
Rozptylová loučka 100,– Kč
Nájemné nebytových prostor čp. 2: 45,– Kč/m2 za měsíc
Nájemné sálu KD:
Občané obce: zima 1.000,– Kč/den + DPH; léto 500,– Kč/den + DPH
Ostatní: zima 2.000,– Kč/den + DPH; léto 1.500,– Kč/den + DPH
Společenské a příspěvkové organizace obce Kostelec: zima 1.000,– Kč/den + DPH;
léto 500,– Kč/den + DPH
Cizí společ. organizace a firmy: zima 2.000,– Kč/den + DPH; léto 1.500,– Kč/den +
DPH
Nájemné z vodní plochy:
2.000,– Kč/ha za rok – Rybářský spolek
5.000,– Kč/ha za rok – ostatní
Nájem z orné půdy: 1 % z ceny pozemku za rok – od 1.1.2013
Nájem ze zahrádky: 1 Kč/m2 za rok – od 1.1.2013
Obecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí na internetových stránkách obce
Kostelec (www.obeckostelec.cz) nebo na Obecním úřadě v Kostelci.
Na OÚ v Kostelci se ověřují podpisy a doklady: 30,– Kč/podpis, 30,– Kč/stránku
dokladu, kopírování 2,– Kč/stránku
Služba Czech POINT:

Na pracovišti Czech POINT je možné získat ověřené výstupy z těchto veřejných
informačních systémů: Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví
· podle čísla listu vlastnictví
· podle čísla popisného
· podle čísla parcel
· částečné výpisy
Obchodního rejstříku
· úplný výpis
· výpis platných údajů k aktuálnímu dni
Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů,
Bodové hodnocení řidiče
Místní knihovna + internet: Otevřeno každou sobotu od 16:00 do 17:00 hod.
Prodejní ceny propagačních materiálů obce Kostelec
Kniha „Stříbrsko na starých pohlednicích“ à 300,– Kč
Kniha „Putování Kosteleckem, Architektura jako
most mezi minulostí a současností“ à 100,– Kč
Kniha „Po stopách pověstí z Kostelce do Kostelce“ à 140,– Kč
Pamětní medaile kaple sv. Václava a Vojtěcha à 450,– Kč
Nové pohledy obcí à 5,– Kč
Odznaky obce Kostelec à 25,– Kč
Pamětní medaile – obec à 100,– Kč
3. Stalo se …
8. 1. 2016 – Předání výtěžku z charitativního plesu
V pátek 8. ledna předal starosta obce František Trhlík spolu s Martinou Kubínovou
výtěžek z charitativního plesu v částce 31.000 korun ředitelce Domova pro seniory
ve Stříbře Terese Kupcové. Ples pořádala dne 21. 11. 2015 Komise pro občanské
záležitosti společně s Martinou Kubínovou, která choreograficky nastudovala

s dobrovolnými modelkami módní přehlídku večerních šatů. Za peníze pořídili
v Domově pro seniory elektrickou polohovací postel.
30. 1. 2016 – Beseda o první pomoci
Obecní úřad zajistil besedu o první pomoci. Beseda se uskutečnila s profesionálním
zdravotníkem a dozvěděli jsme se opravu velmi zajímavé a užitečné informace.
6. 2. 2016 – Masopust
Průvod masopustních maškar vyrazil od obecního úřadu ve 13 hodin Pan starosta dal
k průvodu povolení a odevzdal maškarám klíč od obce. Průvod obešel celou obec.
Ve všech domech byli na maškary připraveni, hostili je alkoholem, koblihami i řízky
a dalšími dobrotami. Harmonikářka zahrála písničku, masky zazpívaly a vytočily
v kole paní domu. Večer se všichni sešli v sále kulturního domu a ve veselí se
pokračovalo až do pozdních nočních hodin.
5. 3. 2016 – MDŽ
Jako každým rokem, tak i letos uspořádal obecní úřad spolu s komisí pro občanské
záležitosti oslavu MDŽ. Sešlo se kolem šedesáti žen ze všech spádových obcí. Večer
zahájil starosta obce František Trhlík a osobně každé přítomné ženě předal
s blahopřáním také kytičku a čokoládu. Poté vystoupily děti z Mateřské školy
Kytička a děti z nízkoprahového klubu Uličník. Během večera byla prezentace
kosmetiky, při níž pěkně nalíčili dobrovolnici Ivanu Danicsovou. S velkým nadšením
byla přivítána skupina Roštěnky z Plzně se svým travesty show. K tanci a poslechu
hrály skupiny DJ Beruška a DJ Puck.
19. 3. 2016 – Pexeso
Dvacet tři soutěžících se sešlo na již XIII. ročníku turnaje v pexesu pro děti.
Soutěžilo se ve třech kategoriích, mini žáci, mladší žáci a starší žáci, hrálo se každý
s každým. Po skončení pexesa si mohly děti vyrobit velikonoční dekorace pod
vedením Hanky Veselé ze Stříbra. Vyráběly nejenom děti, ale i maminky a babičky.
20. 3. 2016 – Výsadba sadu
V Kostelci se pokračovalo s výsadbou ovocného sadu. Navázalo se tak na výsadbu
z roku 2013. Letos se vysadilo 55 stromků, a to hrušně, švestky, třešně a višně. Sešli
se občané, rodiny s dětmi a každý vysadil několik stromků.
7. 5. 2016 – Cyklokros
Uskutečnil se XIII. ročník závodů v cyklokrosu pro děti. Soutěžilo se ve třech
kategoriích, účast byla slabší než v minulých letech, zúčastnilo se jen dvanáct
soutěžících. Závodilo se na polní cestě, která je pro cyklokros jako stvořená.
8. 5. 2016 – Turnaj v malé kopané

Uskutečnil se již XXII. ročník turnaje v malé kopané na počest osvobození ČR od
fašismu. Turnaje se v letošním roce zúčastnila i náměstkyně hejtmana Plzeňského
kraje Zdeňka Lišková, která věnovala prvním třem dárkové předměty. Soutěžilo
devět družstev. Vítězné družstvo, Třešničky z Kostelce, položilo kytici k pomníku
padlých na návsi v Kostelci.
25. 5. a 28. 5. 2016 – MDD
Komise pro občanské záležitosti a manželé Karlíkovi uspořádali dětský den na
Golfovém hřišti Alfrédov. Děti soutěžily v pattování a v nejdelším odpalu ve dvou
kategoriích. Vyhlášení se konalo v restauraci Golfu Alfrédov. Všechny děti dostaly
od manželů Karlíkových čaj se zákuskem, vítězové medaile a čokolády.
Dětský den pokračoval v sobotu odpoledne za hasičskou zbrojnicí v Kostelci, kde
byly pro děti připraveny různé soutěže. Soutěžící dostali za splněné úkoly body, za
které si „nakupovali“ v připraveném stánku různé hračky, upomínkové předměty a
sladkosti.
25. 6. 2016 – Setkání Kostelců ČR
XXV. Setkání Kostelců ČR se letos konalo v Kostelci nad Orlicí. Od nás se zúčastnil
jen starosta obce a několik hasičů, protože se konala tento den i Kostelecká pouť.
24.–26. 6. 2016 – Kostelecká pouť sv. Jana Křtitele
Kostelecká pouť začala v pátek na Golfovém hřišti Alfrédov golfovým turnajem o
pohár starosty obce Kostelec v pattování a nejdelším odpalu. Absolutním vítězem
turnaje se stal desetiletý David Sejrek. Hlavní program kostelecké pouti začal
v sobotu odpoledne na prostranství za hasičskou zbrojicí, a to vystoupením hudební
skupiny Grande Tete, po níž vystoupil Walda Nerušil – revival Waldemara Matušky.
Následovala skupina Duo Rebels, která měla hrát do pozdních nočních hodin, ale
kolem 22. hodiny vše ukončil prudký déšť a bouřka.
Na hřišti TJ Sokol Kostelec se uskutečnil v neděli dopoledne žákovský turnaj
v kopané – přípravka. Odpoledne se utkali ve fotbalu hokejisté z Kamelotu Kostelec
proti fotbalistům TJ Sokol.
9. 7. 2016 – Kion Cup Kostelec
Obec Kostelec uspořádala spolu se závodem KION Stříbro, který má sídlo v Ostrově
u Stříbra, turnaj v malé kopané o putovní pohár závodu KION. Zahájení provedl
starosta obce František Trhlík a ředitel závodu KION Stříbro Radek Čermák. Utkalo
se mezi sebou sedm týmů. Jeden z obce Kostelec, dva ze závodu KION Stříbro, dva
z Linde Pohony z Českého Krumlova a dva týmy přijely z Německé spolkové
republiky ze závodu Linde material Handling, GmbH. Doprovodným programem byla
soutěž zručnosti s vysokozdvižným vozíkem. Dále pak se uskutečnila ukázka první
pomoci, kterou předvedl tým z Českého červeného kříže. Kostelečtí mladí hasiči
předvedli požární útok. Pro děti byly připraveny nafukovací atrakce, malování na
obličej a děti se také mohly svést v maketě vysokozdvižného vozíku. Velkým

vyvrcholením programu byl seskok dvanácti sportovních parašutistů, s nimiž se
snesly i vlajky obce Kostelec, KION a Linde Pohony.
Od sedmnácti hodin hrály pro diváky tři kapely FIRESTRIKES, FREE BAND a No,
počkej.
20. 8. 2016 – Country večer
Ve večerních hodinách se na prostranství za hasičskou zbrojnicí konal Country
večer. Vystoupily skupiny MHS, Náhodná sešlost a Pavlína Jíšová & Adéla Jonášová.
Občerstvení, jako tradičně, zajistili naši hasiči.
28. 8. 2016 – Rozloučení s prázdninami
Před začátkem školního roku pořádá komise pro občanské záležitosti každoročně
spolu s SDH pro děti akci k ukončení prázdnin. Děti soutěžily v šesti disciplínách,
v hodu gumačkou a pytlem sena, závodily na čas s kolečkem, zahrály si na hasiče,
házely šipky. Také si vyzkoušely dojení z umělých kravských struků.
9. 9. 2016 – Slavnostní otevření silnice z Kostelce do Ostrova
Uskutečnilo se slavnostní otevření stavby „III/19333 Kostelec – Ostrov, výstavba
komunikace 2016“.
17. 9. 2016 – Pohádkový les
Jako každý rok tak i letos se pohádkový les konal ve Farském lese. U vchodu do
pohádkového lesa vítala děti čarodějnice a dědek z perníkové chaloupky, Ti
každého účastníka podarovaly perníčkem a účastnickým listem. U každé pohádkové
bytosti plnily děti různé úkoly a za odměnu dostávaly sladkosti. U vodníka a vodnice
chytaly ryby, indián s indiánkou jim dali za úkol poznávat houby a lesní zvířata,
potkaly i piráty, Červenou Karkulku s vlkem, oslíka se Shrekem, tříhlavého draka,
pravěké lidi, klauna. Při vycházení z lesa se děti poklonily králi a královně. Na
závěr si opékaly na ohni vuřty.
28. 9. 2016 – Kostelecká míle
Tentokrát byl cíl turistického pochodu ve Stříbře. Tento pochod se uskutečňuje za
účasti obcí Kostelec a Hněvnice a měst Stříbra a Kladruby. Každý rok je cíl jinde,
cílová obec nebo město uspořádají pro účastníky nějakou zábavu a občerstvení.
15. 10. 2016 – Bobřík odvahy
Ve Farském lese plnily děti bobříka odvahy. Do lesa je pouštěl rytíř, v lese je
strašili různí duchové, divoký medvěd a vlk. Na konci cesty dostal každý od bílé
paní účastnický list.
22. 10. 2016 – Drakiáda

Pouštění draků se konalo na hřišti TJ Sokol Kostelec. Vítr foukal dostatečně silně, a
tak se k nebi vznesla spoustu draků. Děti i rodiče si pouštění draků opravdu užívali.
19. 11. 2016 – Setkání se seniory obce
Obecní úřad a členové komise pro občanské záležitosti uspořádali pro seniory
zábavné odpoledne. Setkání zahájil starosta obce František Trhlík, který seznámil
přítomné s děním v obci, investičními akcemi a plány obce. Krásné vystoupení
předvedly děti z Mateřské školy Kytička. Děti z nízkoprahového klubu Uličník
vyrobily pro seniory dárečky, napekly bábovky a mufiny. Vše na setkání samy
roznesly. Poté následovala beseda s paní Vrátníkovou ze Sytna o bylinkách a
zdravých potravinách. Ta také připravila ochutnávku čajů a sirupů značky Kitl.
Senioři získaly cenné zkušenosti a mohli si zakoupit i některé čaje, bylinky a sirupy.
Na závěr byla připravena večeře.
26. 11. 2016 – Charitativní ples
Letos se konal již druhý obecní charitativní ples. Na programu byla módní přehlídka
a taneční vystoupení, oboje pod choreografií Martiny Kubínové. Nechyběla tombola
či dražba netradiční zahradní lavičky. K tanci hrála skupina Duo Rebels. Celý
výtěžek z plesu poputuje, stejně jako loni, do Domova pro seniory svatého Jana
Pavla II. ve Stříbře.
27. 11. 2016 – Rozsvícení vánočního stromu
Začal advent, a tak i u nás v Kostelci se rozsvěcoval vánoční strom. Než se rozsvítil,
tak zazpívali žáci Základní umělecké školy z Kladrub koledy. Děti psaly Ježíškovi
svá vánoční přání. V altánu se konal vánoční trh. Když se setmělo, rozsvítila se
borovice u kulturního domu.
4. Okénko do života našich organizací a spolků
Komise pro občanské záležitosti
Milí spoluobčané, rok s rokem se opět sešel, tak mi dovolte malé ohlédnutí za tím,
jak jsme ho prožili v KPOZ. Tradičně jsme přivítali Nový rok silvestrovským
posezením. Netrvalo dlouho, a než jsme se nadáli, tak tu byl Masopust. I letos se
sešel hojný počet masek, byly hodně různorodé, tak jak tomu ve správném průvodu
má být. Vyrazili jsme společně na cestu, která byla, jako již tradičně, plná
veselých zážitků. Pravda, pro některé to bylo náročné. A tak vás už v předstihu
srdečně všechny zveme na příští, který se bude konat v únoru 2017. V březnu jsme
tradičně pořádali turnaj v pexesu a oslavili jsme společně MDŽ, kde každá žena
obdržela kytičku a malý dárek z rukou pana starosty.
V květnu si děti zazávodily na cyklokrosové trati, která byla letos připravena na
cestě za paní Pokornou. Vítězové si odnesli sladkou odměnu a medaile. V červnu
jsme již tradičně s našimi hasiči uspořádali MDD. Děti si mohly v našem stánku za
nasbírané body nakoupit sladkosti, něco na hraní a pomůcky do školy. Prázdniny se
neskutečně rychle přehouply a my jsme se s nimi opět loučili našimi netradičními
letními hrami. Jako každý rok, děti nejvíc zaujalo dojení z umělých struků. Za

každou disciplínu obdrželi ti nejlepší sladké medaile a pak byl ještě vyhlášen
absolutní vítěz všech kategorií.
Letošní Pohádkový les jsme museli kvůli nepříznivému počasí přeložit. V náhradní
den nám však už počasí přálo, krásně svítilo sluníčko, a tak nám nic nebránilo pustit
děti do lesa a společně si to s nimi užít. Jako každý rok, začali účastníci své
putování lesem u Ježibaby, kde na cestu obdrželi záznamníček, kam jim pohádkové
bytosti daly razítko a nějakou mlsotinu za splněný úkol. Na konci jsme si upekli
buřtíky a zhodnotili zážitky z lesa. Pokaždé je při této akci radost koukat do
rozzářených dětských očí a v tu chvíli víte, že ta naše práce i celá její příprava za
to stojí. Uspořádali jsme opět drakiádu, počasí nám přálo, občas nějaký dráček
uletěl, ale vždy se ho podařilo dopadnout. Krátce na to proběhl Bobřík odvahy, na
který přišlo dost hrdinů, ale někteří po zdolání cesty strašidelným lesem sami
přiznali, že měli dost nahnáno. Společně jsme se tomu zasmáli a ujistili jsme se, že
příště do toho půjdeme znovu. Nesmím zapomenout na setkání našich seniorů, i
když se jich moc nesešlo, což si myslím, že je škoda. Paní Vrátníková ze Sytna pro
ně měla připravenou zajímavou přednášku o zdravé výživě a o bylinkách. Na konci
měl každý možnost nakoupit něco málo z jejího obchůdku. Vystoupily i naše děti z
mateřské školy a každé z nich obdrželo od dětí z Uličníka dáreček. Letos pro ně
děti upekly pod vedením Zlatky Ježkové něco na zub, všem prý moc chutnalo.
Slavnostně naladit jsme se šli při rozsvícení vánočního stromečku. Děti si napsaly,
co by pod štědrovečerním stromkem chtěly letos vidět. Ještě se vydáme na
lampionový průvod, koukneme na ohňostroj, trošku si zatančíme a je tu Ježíšek. Se
starým rokem se společně rozloučíme na Silvestrovském mejdánku, kam všechny
srdečně zveme.
Dovolte mi na závěr popřát Vám všem jménem svým i KPOZ krásné prožití svátků
vánočních a štastný nový rok 2017. Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem
členům KPOZ za jejich celoroční práci.
Jitka Stará, předsedkyně KPOZ
Osadní výbor Kostelec
Blíží se nejkrásnější období v roce, a tak mi dovolte, abych všem spoluobčanům,
popřála šťastné a krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2017.
Jen v krátkosti přiblížím práci Osadního výboru Kostelec. Pomáháme s přípravou
kulturních akcí jako např. pexeso, cyklokros, pouť, pohádkový les, bobřík odvahy,
drakiáda, Kostelecká sedma vánoční apod. Vážím si práce všech, kteří této činnosti
věnují svůj volný čas a chci jim touto cestou poděkovat.
Osadní výbor pravidelně také několikrát za rok vyhodnocuje stav pořádku
v zahrádkářské kolonii, areálu bytových domů a v obci. Další činností je
vyhodnocení tří nejkrásněji vyzdobených oken v Kostelci. Rok od roku je to velmi
složité, v letošním roce jsme vybrali Lenku Bezecnou, Slavomíru Bodišovou a Libora
Touše. Jen doufám, že se nikdo z ostatních nebude cítit uražený.
Jistě jste si všimli, že u mateřské školy stojí nový červený kontejner na zpětný
odběr elektrozařízení. Můžete do něj vhodit třeba starý počítač, fén, kabely a

nabíječky, rychlovarné konvice, telefon či elektrické hračky a baterie. Do tohoto
kontejneru se vejdou spotřebiče do rozměrů 40 x 50 cm.
Dagmar Smolíková, OV Kostelec
Osadní výbor Popov
Konec roku se 2016 se nám blíží, a tak je na čase si připomenout, jak jsme ho
vlastně prožili.
Začal radostně, šampaňským a ohňostrojem. V lednu jsme si zahráli mariáš. Pro
soutěžící jsme připravili malé pohoštění a ti za umístění dostali dárkové balíčky.
Pro děti bylo Odpoledne plné her, zahrály si Česko, Prší, Člověče, nezlob se a
spoustu her, prostě, co kdo chtěl. Nehrálo se na vítěze, a tak každý dostal odměnu
a pohoštění. V březnu se uskutečnila u nás velice oblíbená soutěž ve hře Prší, na
kterou se naše dámy po celý rok pilně připravují a pravidelně trénují. V dubnu jsme
si vymalovali a vytvořili kraslice, a ne jenom na vajíčka a papír, ale i želatinové.
Děti měly radost a mohly při práci ochutnávat. Stříhali jsme proutí z vrb, které si
udržujeme a pletli z nich pomlázky. Někdo lépe, někdo se s tím pral, ale nakonec si
šel pro koledu každý se svou vlastnoručně upletenou pomlázkou. A už tu byla
májka. Společně jsme ji ozdobili a s nasazením mnoha sil i postavili. Rybářské
závody se všem zúčastněným líbily, i počasí přálo.
Tak bychom mohli pokračovat dál. Shrnu to tak, že všechny akce pro děti nebo
dospělé se, myslím, vydařily. Užilo se spoustu legrace, ale i slzička ukápla, když se
zrovna nepodařilo vyhrát. To jsme vyřešili vždy nějakou sladkou odměnou.
Chtěl bych poděkovat členům osadního výboru a všem Popovákům za pomoc při
přípravách akcích. Na závěr bych chtěl jménem osadního výboru popřát všem
občanům klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v roce 2017.
Milan Rohm, předseda OV Popov
Osadní výbor Ostrov
Orbis pictus … Již Jan Ámos Komenský si byl jist, že předložená informace je
vnímána nejlépe skrze obrázky. I my jsme jim dali přednost před sáhodlouhým
povídáním.
Fotografie,je jediný nosič, který nás s jistotou přežije. Vybraná dílka předkládáme
k nahlédnutí níže se stručným popiskem. Pro další máme krásnou, ručně vyráběnou
kroniku. A pro jistotu jsme zavedli ještě praktický zvyk, vydávání fotoknih z větších
akcí pro povědomí všech budoucích starousedlíků. Inu, „až věkem paměť naše
mírně znejistěna bude, Ostrov pictus, díkybohu, nám tu zbude“. Pěkné podívání …
Osadní výbor Ostrov vám všem přeje krásné prožití svátků vánočních a do roku 2017
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Fotbalový turnaj

Fotbalový turnaj Halloween
Hravé odpoledne Maškarní
Májka
Prší Velikonoce
Vyrábění Výstava Titanic
Osadní výbor Nedražice
Milí čtenáři, další rok utekl jako voda a je čas si zavzpomínat na průběh roku 2016.
Hned v únoru jsme měli „Dětské maškarní“ a musím říci, že se opravdu podařilo.
Dětiček se sešlo požehnaně, měly krásné masky, pěkně si zařádily na sále u Ježků.
Každé z dětí si odneslo domů krásnou cenu, nikdo neodešel s prázdnou. Také musím
připomenout pouťový volejbal. Letos byl 7. ročník a myslím, že se opravdu povedl.
Opět jsme nevyhráli, ale nevadí, celé prázdniny jsme trénovali, tak snad to bude
mít nějaké výsledky v příštím roce.
Letos jsme měli přestupný rok a naše ženy a dívky o Velikonocích to vzaly do
vlastních rukou, nenechaly jediného chlapíka bez nadílky, pomlázka se jen
radovala. Samozřejmě došlo i na starostu, ani ten neunikl vyšupání od našich
děvčat. Tradice byla jak se patří splněna. Také proběhl turnaj dvojic v pinčesu,
využili jsme dětské hřiště a klubovnu se zázemím.
Opravdu se vydařily všechny akce, které Osadní výbor Nedražice pořádal. Proto
velké díky všem členům osadního výboru. Není to vždy snadné, někdy i dost časově
náročné, ale my se držíme a zvládáme to. Děti i dospělí si to zaslouží, aby se tady
v Nedražicích něco dělo a byla sranda. Chci poděkovat Ježkům za bezplatné
propůjčení sálu, a to ne jen jednou.
Všem Vám přeji krásné vánoční svátky a pohodový nový rok 2017, ať je klidný a jen
a jen úsměvný.
Petra Vojáková, předsedkyně OV Nedražice
Mateřská škola Kytička v Kostelci
„Čas jak voda rychle plyne…“ a opět se blíží konec roku. Čas v naší Kytičce utíká
velmi rychle, máme mnoho „práce“ a někdy bychom si přáli ho zpomalit a pořádně
si vše užít.
Vzdělávání v mateřské škole probíhá v cyklu čtyř tématických okruhů, kopírujících
rok v přírodě. Jednotlivá roční období vyjadřují barevné kytičky – „Žlutá kytička –
volá jaro“, „Modrá kytička – voní létem“, „Červená kytička – čaruje s podzimem“ a
„Bílá kytička – studí od zimy“.
Začátek letošního roku jsme prožili s bílou kytičkou. I přesto, že zima byla na sníh
skoupá, tak jsme si jí užili. Zkoumali jsme led i sníh, využili jsme každou příležitost

k sáňkování, stavění sněhuláků, koulovačkám a dalším zimním radovánkám. Budoucí
prvňáčci navštívili Základní školu v Kladrubech a úspěšně zvládli zápis do první
třídy. Odcházelo jich 12.
Jaro jsme přivítali se žlutou kytičkou. Letošní jaro bylo ve znamení projektu „U
Kytičky zahrada s přírodou si pohrává“. Děti sázely semínka květin i zeleniny,
staraly se o ně a poté je přesadily na zahradu. I na zahradě o ně společně
s učitelkami pečovaly a radovaly se z výpěstků. Součástí projektu bylo i pozorování
drobných živočichů (mravenců, žížal, broučků, včel …). Děti svá pozorování využily
v didaktických činnostech dalšího vzdělávání. Tímto projektem dochází
k naplňování environmentální výchovy u dětí. Zrekonstruovanou zahradu
v přírodním stylu využíváme také k rozvoji pohybových dovedností a zvyšování
fyzické zdatnosti u dětí. Za spoluúčasti maminek jsme pro děti připravili Jarní
pohybové hry, kde děti absolvovaly různé pohybové, ale i vědomostní úkoly. O
Velikonocích děti hledaly zajíčkův poklad s překvapením. Nezapomněli jsme ani na
svátek maminek a připravili pro ně slavnost. Uskutečnilo se další „Tvořivé
odpoledne s Ivou“. I tentokrát se ho zúčastnili naši bývalí žáčci a bylo to velmi
příjemné setkání.
Modrá kytička nám přinesla léto. Ochutnávali jsme vše, co nám vyrostlo a co jsme
vypěstovali na zahradě. Oslava Dne dětí proběhla v maskách na zahradě při
veselých hrách s úkoly. A samozřejmě se sladkou odměnou. A už se blížil závěr
školního roku a s ním školní výlet na golfové hřiště Alfrédov, kam nás pozvali jeho
majitelé. Děti si zkusily zahrát golf, svezly se golfovým autíčkem a pochutnaly si na
připraveném občerstvení. S budoucími prvňáčky jsme se rozloučili jejich pasováním
na velké školáky za spoluúčasti paní místostarostky, rodičů a jejich hostů. Tradiční
spaní ve škole přineslo již třetí Tajemnou noc ve školce a veselý týden ukončil
loňský školní rok. Naše výtvarné práce jsme prezentovali Galerií na plotě, která se
setkala s velkým úspěchem.
Musím připomenout velké vítězství starších dětí při účasti na Pohybových hrách ve
Stříbře. Z deseti mateřských škol naše děti zvítězily!! Jsme na ně moc pyšní. A
ještě jeden úspěch. Na základě žádosti jedné velmi nadané holčičky vznikl projekt
„Co ukrývá obloha, aneb kde bydlí Marťani“. Součástí projektu byla návštěva
mobilního planetária z Prahy. Děti získávaly elementární povědomí o technickém
prostředí, vývoji a neustálých proměnách, o vlastní sounáležitosti se světem, s
živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, sluneční soustavou,
Sluncem, Měsícem. Společně s rodiči vytvořily výrobky s tématikou vesmíru,
kterými jsme ozdobili školku. Projekt byl zveřejněn i v odborném časopise pro
předškolní vzdělávání „Informatorium“.
Červená kytička přinesla nový školní rok. Zahájilo ho 43 dětí, v listopadu jsme
přijali další dvě děti a od ledna by mělo mateřkou škol navštěvovat 47 dětí. I
v letošním roce jsou děti rozdělené do dvou tříd podle věku. Budoucích prvňáčků je
16. Od září působí ve druhé třídě asistentka pedagoga pro dítě se speciálními
vzdělávacími potřebami. Proběhlo adaptační období nových dětí, kde rodiče využili
nabízený adaptační program. Uskutečnilo se již Dyňování a Štrůdlování, Podzimní
pohybové hry a čeká nás Tvořivé odpoledne s Ivou. Děti z druhé třídy vystoupily na
Setkání seniorů. V návaznosti na náš školní vzdělávací program se děti zúčastnily
výukového programu Ekocentra Tymián pod vedením paní Mgr. Čechurové z Kladrub

s názvem „Návštěva bylinkové babičky“. Paní magistra měla jako vždy téma
zpracované na vysoké úrovni, podané dětem pro ně přitažlivou, hravou formou. Od
října se děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání seznamují s cizím
jazykem v bloku „Hrajeme si s angličtinou“ pod vedením Lenky Štruncové. I letos
do naší mateřinky jezdí divadlo Dráček se čtyřmi tematickými pohádkami po děti.
A protože „čas jak voda rychle plyne“ a paní Zima se ujímá své vlády, těšíme se na
Mikuláše, Vánoce a vše, co nás ve spojení s těmito nejkrásnějšími svátky v roce
čeká. Další hlavní činností mateřské školy je stravování. Stravování naší školní
jídelny je díky práci obou kuchařek na vysoké úrovni. Svědčí o tom ohlasy dětí,
rodičů i zaměstnanců školy. Také dochází k nárůstu cizích strávníků v doplňkové
činnosti. Nabízíme oběd za 65,– Kč, to je polévka, hlavní jídlo, popřípadě ovoce
nebo moučník. Oběd je možné si odnést ve vlastních jídlonosičích nebo se stravovat
v jídelně mateřské školy.
Na závěr bych chtěla poděkovat zřizovateli za spolupráci, podporu a finanční
příspěvky na naše akce i za pomoc zaměstnanců obecního úřadu při údržbě
zahrady. Velké poděkování patří i všem zaměstnancům mateřské školy za jejich
pracovní nasazení a snahu připravit dětem podnětné, bezpečné a veselé místo, kde
získají další vědomosti, dovednosti, zkušenosti a hlavně spoustu veselých zážitků. A
stejně velké poděkování patří všem sponzorům z řad rodičů a příznivců naší
Kytičky. Jejich finanční i věcné dary nám pomáhají zkvalitňovat nejen prostředí,
ale i vzdělávání. Děkujeme!!
V příštím roce nás čekají některé legislativní změny, z nichž nejdůležitější je
povinný poslední ročník předškolního vzdělávání. Nově máme možnost čerpat
peníze z tzv. evropských šablon na vzdělávání, osobnostní růst učitelů i posílení
pracovních pozic např. chůva, školní asistent.
Za všechny zaměstnance mateřské školy Vám všem přeji kouzelné Vánoce plné
splněných přání, klidu, lásky a do nového roku hlavně zdraví!
A naší Kytičce přeji do nového roku ať dál vzkvétá, hodně šťastných dětí,
spokojené a spolupracující rodiče a stále tak pracovité a kreativní zaměstnance,
protože: “Spolu jme se potkali, ruce jsme si podali a když se dáme dohromady, tak
nám bude dobře tady!“
Marie Benediktová, ředitelka MŠ Kytička
SDH Kostelec
Každý rok touto dobou vás seznamuji s činností našeho sboru. V následujících
řádcích se tedy dozvíte ve stručnosti o naší činnosti v roce 2016. Naše členská
základna má v současnosti celkem 46 členů, z nichž je 14 členů Mladých hasičů do
18 let a 9 žen.
Do soutěží jsme zapojili po jednom družstvu ve všech kategoriích, tedy muže, ženy
a mladé hasiče. Muži se již tradičně zapojují do soutěže „O pohár Hořiny“, ve které
absolvovali celkem 11 závodů a další 2 závody mimo Hořinu. Na začátku sezony
nebyly výkony úplně ideální, v Hradci 7. místo, ve Vsi Touškov 9. místo, ale

s přibývajícím množstvím tréninků a absolvovaných závodů se výsledky zlepšily
natolik, že jsme ve druhé polovině sezóny stále bojovali o stupně vítězů. Důkazem
jsou tři třetí místa a jedno druhé a také jedno vítězství, které však bylo v soutěži
mimo Pohár Hořiny. Uvedené soutěže se zúčastnilo celkem 15 sborů a v konečném
pořadí jsme skončili na celkovém 5. místě.
Ženy stihly v letošním roce účast pouze na čtyřech soutěžích. Přestože mnoho
tréninků neměly, byly jejich výsledky v nich velmi dobré. Svědčí o tom 1. místo
z Nahého Újezdce a 2. místo z Poslední kádě v Plzni.
Mladí hasiči se tradičně účastní postupové soutěže „Hra Plamen“, kde v její jarní
části obsadili celkové 7. místo, což je vzhledem k tomu, že družstvo soutěží
v kategorii starších žáků, ale více jak polovina členů ještě věkově patří do
kategorie mladších žáků, velmi dobrý výsledek. Dále se zúčastnili celkem tří závodů
v požárním útoku, které byly započítávány do Tachovské ligy Mladých hasičů, kde
skončili na celkovém 5. místě. Na konečném výsledku se velkou měrou podílela
účast pouze na třech soutěžích z celkového počtu devíti. Důvodem bylo především
období letních prázdnin, kdy byly děti na táborech a dovolených a soutěží se tak
nemohly zúčastňovat.
V průběhu roku jsme pořádali sami nebo ve spolupráci s komisí pro občanské
záležitosti akce nejen pro děti, ale i pro dospělé. Tyto akce jsou pořádány
pravidelně a jsou součástí kalendáře kulturních a společenských akcí v Kostelci.
Těmito akcemi jsou masopust, stavění máje, cyklokros a pohádkový les, které jsou
určeny pro děti. Dalšími akcemi pro děti jsou dětský den a letní hry, na kterých se
podílejí všechny spolky v obci. Pro dospělé je to pak Country večer a večerní
venkovní pouťová taneční zábava, oboje pořádané společně s osadním výborem a
obcí. K těmto akcím je třeba doplnit ještě stanování pro mladé hasiče na
Sycheráku, které letos proběhlo v termínu od 1. do 6. července. Také je třeba
připomenout soutěže v požárním útoku, jak pro mladé hasiče 10. září, tak pro
dospělé 13. srpna.
Společně s místním pohostinstvím pořádáme v tradičních termínech zábavy. V lednu
nám tak zahrála Odysea, v březnu potom Extra band revival. Zapomenout
pochopitelně nemohu ani na tradiční Hasičský ples s tombolou a dámskou volenkou,
který pořádáme v únoru. Pro děti se pak v závěru roku stala již tradicí Mikulášská
dětská diskotéka. Zapomenout nelze ani na zájezd do pivovaru v listopadu, který
pořádáme společně s obcí. V letošním roce to byl pivovar v Plasích.
Naším hlavním úkolem je však práce na úseku požární ochrany, což znamená mimo
jiné také starost o svěřenou techniku určenou k výjezdům. Dále je to školení
strojníků, velitelů a členů výjezdové jednotky. A myslím, že i zde jsme obstáli se
ctí. Důkazem naší připravenosti jsou letošní tři ostré výjezdy. Bylo to do firmy
Steelcase, což se ukázalo nakonec jako planý poplach. Poté to byl výjezd do
Ostrova při přívalových deštích večer o pouti a zatím posledním byl výjezd do
Alfrédova, kde se jednalo o technickou pomoc. Svoje znalosti jsme si prohloubili při
společném cvičení složek IZS na Butově. Tématem školení bylo dohledávání
ztracených osob v terénu.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem sponzorům a obzvláště pak obci za jejich
podporu naší činnosti a dále všem členům za jejich celoroční činnost a popřát
nejen jim, ale také Vám všem, klidné a šťastné prožití vánočních svátků a v novém
roce mnoho štěstí, zdraví a pracovních úspěchů.
Pavel Pechát, SDH Kostelec
Kamelot Kostelec
Milé dámy a milí pánové, vážení čtenáři, máme tu opět Vánoce a s nimi i konec
roku 2016. Tímto mi, prosím, dovolte, abych Vás ve stručnosti informoval o tom, co
nového se stalo v Kamelotu Kostelec. Po loňské sezóně, kde jsme hráli v NHL
Tachov skupinu A, a drželi se v polovině tabulky, přišla v letošní sezóně menší
změna. Došlo ke sloučení obou skupin. Nás to ale nezastrašilo, a jak se říká, vrhli
jsme se do toho po hlavě. Po 14 odehraných kolech jsme na krásném 4. místě
s bilancí 9 výher, 4 prohry a 1 remíza.
Jak už to tak v hokeji bývá, došlo i na odchody a příchody hráčů a tak se nám
trochu pozměnila soupiska. Ale dost už s čísly. Samozřejmě bych chtěl především
poděkovat i Vám, našim fanouškům, kteří s námi jezdíte na zápasy a podporujete
nás. Patří Vám velké díky. A pro Vás, co s námi nejezdíte, nebo z nějakého důvodu
nemůžete, tak nezoufejte. Veškeré informace a novinky najdete na našich
webových stránkách www.hckostelec-cz.webnode.cz.
Tak to by asi z mé strany bylo vše, a pokud byste měli Vy nějaký dotaz, tak
neváhejte a napište nám na naše webové stránky. Rádi Vám na vaše otázky
odpovíme. Tímto bych Vám ještě za celý tým Kamelotu Kostelec chtěl popřát
veselé Vánoce, krásné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a hlavně hodně
spokojenosti a štěstí v novém roce, v roce 2017. To samé bych samozřejmě chtěl
popřát také všem hráčům Kamelotu Kostelec. A když by se Vám někdy chtělo a měli
jste čas, tak neváhejte a přijeďte nás podpořit, nebo se jen podívat. Budeme moc
rádi. Kamelot Kostelec.
Lukáš Umner, Kamelot Kostelec
TJ Sokol Kostelec
Sportovní přátelé, dovolte mi, abych Vás jako každý rok seznámil s činností našeho
fotbalového spolku. Během letošního roku došlo v naší tělovýchovné jednotě
k výrazným změnám. Například veškerá administrativa se celostátně provádí
elektronicky, veškerá mistrovská utkání mužů i žáků jsou vedena přes počítač.
Rozšířila se nám členská základna – mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci a
muži. Celkem máme tedy čtyři týmy aktivních hráčů a mladých nadějí.
Naši muži si v soutěži okresního přeboru vedou velice dobře, zatím se drží na
krásném 3. místě v polovině soutěže. Doufáme, že i v dalším, tedy jarním kole, se
budou držet stále takto. V letní přestávce se zúčastnili Kion Cup turnaje, na kterém
hrálo i družstvo z Německa. Umístili se v něm dokonce na 1. místě. Také vyhráli
turnaj na počest osvobození.

Nejmladší přípravka se zúčastnila vybraných turnajů v okrese Tachov, kde měla
velice pěkné výsledky. Starší přípravka se účastní mistrovských utkání okresu
Tachov, ale v této kategorii se však zatím nevede žádné tabulkové umístnění. Starší
žáci hrají přebor okresu Tachov, ale nedostatkem této soutěže je malý počet
družstev, vždyť v okrese Tachov hraje jen 7 družstev. Doufáme, že se časem
situace zlepší. Tímto bychom chtěli požádat kluky a holky, kteří rádi hrají kopanou,
aby se zapojili a rozšířili naše řady. Též bychom potřebovali rodiče, aby nám
pomohli vést mládežnické družstva.
Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení obce za vstřícnost, sponzorům a vedení
spolku za jejich snahu, a stejně tak rodičům a fanouškům kosteleckého fotbalu. Do
nového roku a nové sezóny přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti.
Pavel Masař, předseda TJ Sokol Kostelec, z. s.
Rybářský spolek Kostelec
Tak trochu náborový leták:
Když ryby berou tak, jak mají, je to nádhera. Když na háček útočí jedna čudla za
druhou a pořádnej kapr nikde, člověk má někdy až svatokrádežný pocit, že malá
pauza mezi záběry by taky neuškodila. Ale občas přijde vhod i třetí varianta.
Idylické ráno, podvečer, podle toho, komu co vyhovuje. Přijdete k vodě, vybalíte
vercajk, nahodíte, a ono nic. Ani záběr. A to je nejlepší čas k tomu utřídit si
myšlenky.
Mně se to přihodilo nedávno. Ráno jak vystřižené z časopisu a ryby se tváří, že tam
nejsou. Přemýšlím o práci našeho rybářského spolku a stále mám pocit, že nám
někde něco chybí. A pak jsem na to přišel. Děti. Dorost. Znáte ty vzpomínky od
piva, jak jsme jako kluci chytali v potoce pstruhy do ruky a pekli si je na ohníčku.
Jak jsme byli hrdí, když jsme dostali první opravdický prut. Když jsme chytili
prvního parádního kapra bez dědovo pomoci a babi nám ho usmažila k obědu. Doba
pokročila a dnešní děti se věnují chytání ryb leda na tabletu. Do kterého levelu se
dostali a s jakým bodovým výsledkem, o tom se informují prostřednictvím
facebooku. Akorát u rybníka je nezahlídnem. Pravda je, že jejich životní styl už asi
nezměníme. Internet vyhrává na celé čáře. Proto Vás prosím, když děti ve vašem
okolí někdy projeví zájem o rybařinu, chyťte příležitost za pačesy a předejte jim
něco ze svých rybářských zkušeností. Dopřejte jim poznat ten krásný pocit zdolat
rybu a vrátit jí svobodu, poznat krásu přírody od jara do podzimu. Jednou budou
mít na co vzpomínat. I kdyby u rybařiny nevydržely, třeba se k ní později vrátí,
základy z dětství se nezapomínají.
A vezměte je na ty ryby hned. Ne až zítra, pozítří, po dovolené, až přestane
foukat, pršet, příští týden a tak. Internetu se konkurovat nedá. Každým dnem
přicházejí nové mobilní aplikace a nové hry, které můžou na pomyslném žebříčku
zájmů posunout rybařinu podstatně níž. Takže tátové, strejdové, dědové, snažte
se, ať máme komu předat to naše rybářské žezlo.
Stanislav Nečesal, předseda Rybářského spolku

Uličník 2016
Tak jako v každém kolektivu, došlo i u nás ke generační obměně. Starší děti odešly
za jinými povinnostmi a zájmy, přišly mladší děti, ale ve svých aktivitách jedeme
stále dál. Letos, kromě jiného, se velmi líbila práce se šicím strojem. Musím říct,
že děti jsou velice šikovné a nápadité.
Při šití tašky jsme se naučili i dávno zapomenutou techniku batikování, která se
velmi podařila. Nebo se vyráběly „šmudlací“ hračky pro mladší sourozence.
Nekupujeme žádný drahý materiál na výrobu, snažíme se využít „co dům dal“.
Zužitkujeme i zdánlivě odpadový materiál. Nejde o profesionální zpracování, ale
zato je v každém výrobku kus lásky a přání.
Další pravidelnou a velmi oblíbenou činností je vaření. O prázdninách jsme si
vyzkoušeli soutěž „PROSTŘENO“. Děti vytvořily dvojice, sepsaly si recepty a během
týdne samostatně vytvářely svá kulinářská díla. Vše se povedlo, něco chutnalo
méně, něco více. Rozhodně si soutěž zopakujeme.
Co se vařilo:
Rajská omáčka s masovými kuličkami – 67 bodů
Nudle s mákem, varianta sýr a kečup – 67 bodů
Roláda piškotová – 65 bodů
Pizza – 39 bodů
Rizoto – 53 bodů
Ovocné knedlíky – 41 bodů
Řízek a šťouchané brambory – 67 bodů
O sladkou výhru se nakonec podělili všichni.
Poslední předvánoční týden si uděláme štědrovečerní večeři – rybí polévka, salát a
řízek. K tomu zkusíme některé vánoční zvyky – pouštění loděk z vlašských ořechů,
krájení jablka, lití olova.
Uličníci
5. Historie
Kostelec v roce 1938 z pohledu německého kronikáře
(Převzato z německy psané kroniky obce Kostelec uložené ve Státním okresním
archivu Tachov)
Převrat 1938 (poslední zápis v kronice)

V roce 1938 byly zrušeny všechny (německé) politické strany a vytvořila se
jednotná všeobecná Sudetoněmecká strana, uznávaná všemi vrstvami obyvatelstva.
Jejím hlavním cílem bylo odtržení od Československa a připojení k Velkoněmecké
říši. V létě roku 1938 vybudovali Češi podél všech hranic s Německem opevněná
stanoviště. Jejich pásmo se táhlo přes Černovice, Radějovice, Skapce, Zhoř, zámek
Kladruby až k řece Mži. Byly to těžké betonové bloky s mnoha střílnami pro
kulomety.
V září bylo obsazeno veškeré okolí, i naše obec, českými vojsky. Vojáci v záloze byli
povoláváni do služby v armádě, ale mnozí nemohli z různých důvodů tento příkaz
včas vyplnit. Místní Ortsleiter a Gruppenleitři (to je obecní velitel a skupinoví
velitelé Sudetoněmecké strany) byli vedením českého vojska uvězněni pro
nespolehlivost, jiní se dokázali včas někam ukrýt. Byl to v těchto dnech velký
zmatek a vzrušení. Nesmělo se vyslovit žádné nevhodné slovo. Veškeré
radiopřijímače a zbraně musely být odevzdány. Po skličujícím čekání jsme byli
konečně, díky velkému Vůdci Německé říše, z této trýzně vysvobozeni.
2. října vstoupili němečtí vojáci do naší obce, všichni čeští vojáci už předtím
odtáhli. Uvítání bylo velkolepé. Ubytování pro německé vojsko bylo zařízeno v obou
hostincích a také v soukromých obydlích. Teprve nyní byly dokončeny nutné práce
na polích, protože během posledních tří týdnů nesměl nikdo vycházet. Nyní musel i
majitel velkostatku pan Bohumil Velík, český legionář, bleskově opustit svůj statek
a ponechat zde všechno „ležící i stojící“. Tento dvůr byl pak dlouhodobě
obhospodařován v poručenské správě ustanoveného poručníka. Ten řídil dvůr
Alfrédov ze svého statku v Sasku prostřednictvím ustanoveného správce. Místní Žid
Julius Buxbaum uzavřel svůj krámek a nesměl již otevírat jiný obchod. Mohl však
zůstat bydlet ve svém domě, který byl před nedávnem ve všech částech nově
předělán.
Sudetoněmecká strana byla začleněna do Národně socialistické dělnické strany
Německa (NSDAP). Stranickým velitelem obce se stal Peter Terla (č. 19), do
obecního zastupitelstva bylo zvoleno jen několik lidí, ostatní byli jmenováni.
Starostou obce byl jmenován Josef Dobner (č.1), jeho zástupcem Josef Eigenberger
(č. 43), pokladníkem Johann Beranek (č. 57) a přísedícími Georg Guldan (č. 10),
Wenzel Zeidler (č. 21) a Johann Steinbach (č. 50).
Z německé kroniky obce Kostelec přeložil Jiří Čechura

6. Různé
Termíny svozů směsného komunálního odpadu

V obci Kostelec a spádových obcích Ostrov, Lšelín, Nedražice, Vrhaveč – rok
2017 den výsypu ÚTERÝ:

Svoz 1x měsíčně

Svoz standard

poslední úterý
v měsíci

1x týdně

Měsíc

Svoz 1x za 14
dní

Svoz 1x týdně

(říjen–duben)

(říjen–duben)

1x za 14 dní

sudý týden

poslední úterý v

(květen–září)

měsíci sudý týden

sudý týden
LEDEN

10

17

24

31

10

24

10

17

24

31

31

ÚNOR

7

14

21

28

7

21

7

14

21

28

28

BŘEZEN

7

14

21

28

7

21

7

14

21

28

28

DUBEN

4

11

18

25

4

18

4

11

18

25

25

9

16

23

30

16

30

2

16

30

30

ČERVEN

6

13

20

27

13

27

13

27

27

ČERVENEC

4

11

18

25

11

25

11

25

25

8

15

22

29

8

22

8

22

22

5

12

19

26

5

19

5

19

19

10

17

24

31

17

31

LISTOPAD

7

14

21

28

14

PROSINEC

5

12

19

26

12

KVĚTEN

SRPEN

3

2

1

ZÁŘÍ
ŘÍJEN

3

2

3

3

(květen–září)

3

10

17

24

31

31

28

7

14

21

28

28

26

5

12

19

26

26

Ve spádové obci Popov – rok 2017 den výsypu PÁTEK:
Svoz standard

Svoz 1x měsíčně

1x týdně

poslední pátek v měsíci

Svoz 1x za 14 dní

(říjen–duben)

(říjen–duben)

sudý týden

1x za 14 dní

poslední pátek v měsíci

(květen–září)

sudý týden

sudý týden

(květen–září)

Měsíc

LEDEN

13

27

6

13

20

27

27

ÚNOR

10

24

3

10

17

24

24

BŘEZEN

10

24

10

17

24

31

31

DUBEN

7

21

7

14

21

28

28

KVĚTEN

5

19

5

19

19

3

ČERVEN

16

30

16

30

30

ČERVENEC

14

28

14

28

28

SRPEN

11

25

11

25

25

ZÁŘÍ

8

22

8

22

22

ŘÍJEN

6

20

6

13

20

27

27

LISTOPAD

3

17

3

10

17

24

24

15

29

8

15

22

29

29

PROSINEC

2

1

2

1

