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Zápis ze zasedání 

Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem  
č. 4/2022 konaného dne 08.09.2022 

 
Přítomni: Zbyněk Adam, Richard Filip, Mgr. Milena Hercoková, Tomáš Houdek, Ing. Romana Hradilová, 
Bc. Zdeňka Keistová, Mgr. Aleš Křeček, Josef Petráš, Ing. Petr Vild, Ing. Petr Zalabák 
Omluveni: Bc. Jan Kučera, Miroslav Škornička, Eva Šulcová, Milan Veselý, Ing. Miroslava Zajanová 
 
 
Bod č. 1: Zahájení 
 
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 4/2022 zahájila starostka obce Ing. Romana Hradilová v 18:09 hod.  
Konstatovala, že je přítomno 10 členů ZO a zastupitelstvo je tudíž schopno schvalovat usnesení z tohoto 
jednání.  
Zapisovatelkou jednání ZO určila paní Lucii Balabánovou, u které byl k nahlédnutí zápis z minulého jednání 
ZO a upozornila přítomné na pořízení zvukového záznamu z jednání, který bude následně umístěn na 
webových stránkách obce.  
 
Následně proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
 
Usnesení č. 59/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení paní Bc. Zdeňka 
Keistová, pan Ing. Petr Vild a pan Ing. Petr Zalabák. 
Hlasování: Pro:  10 x 
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se:  nikdo 
 
Usnesení č. 60/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu pana Zbyňka Adama a pana 
Richarda Filipa. 
Hlasování: Pro:   10 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
Po splnění úvodních formalit byl schválen upravený program jednání. 
 
Usnesení č. 61/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje program jednání Zastupitelstva obce v tomto znění:  

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Zpráva o činnosti rady obce 
4. Změnové listy + dodatek č. 1 SoD – lávka u kostela 
5. Dodatek č. 1 k SoD - kostel 
6. Žádost o poskytnutí dotace – Klose Cup 
7. Přijetí dotace SFDI (chodníky + lávka) 
8. Rozpočtové opatření 
9. Výsledky zadávacího řízení + příkazní smlouvy Vodovod a kanalizace 
10. Darovací smlouva na pozemky v katastrálním území Kostomlaty nad Labem 
11. Diskuse 
12. Závěr 

Hlasování: Pro:   10 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
 
Bod č. 2: Kontrola plnění přijatých usnesení 
 
K tomuto bodu starostka uvedla, že zápis ze zasedání ZO č. 3/2022 ze dne 09.06.2022 byl vyhotoven dne 
15.06.2022 a následující den byl odeslán ověřovatelům. Seznam usnesení byl zveřejněn na webu obce i 
zaslán zastupitelům. Zastupitelé neměli k tomuto bodu žádný dotaz ani připomínku. 
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Bod č. 3: Zpráva o činnosti rady obce 
 
Místostarosta přečetl Zprávu č. 4/2022 o činnosti Rady obce Kostomlaty nad Labem (dále jen RO), jejímž 
obsahem bylo jednání RO č. 10 až 14/2022 a vyzval zastupitele k dotazování. Nikdo žádný dotaz nepoložil. 
 
Usnesení č. 62/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí Zprávu č. 4/2022 o činnosti Rady obce 
Kostomlaty nad Labem. 
Hlasování: Pro:  10 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se:  nikdo 
 
 
Bod č. 4: Změnové listy + dodatek č. 1 SoD – lávka u kostela 
 
Předmětem tohoto bodu bylo schválení Změnových listů č. 1 a 2 a Dodatku č. 1 k SoD. Na základě 
Změnového listu č. 1 došlo k navýšení ceny betonových výztuží o 254.393,60 Kč bez DPH (zdražení železa 
z důvodu války na Ukrajině) a na základě Změnového listu č. 2 došlo k navýšení ceny o 52.562,76 Kč bez 
DPH v důsledku nezbytné opravy poškozené dešťové kanalizace. Cena díla se na základě tohoto Dodatku 
č. 1 k SoD zvýšila o částku 306.956,36 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 6 659.899,88,- Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 63/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 a č. 2 na stavbu s názvem 
„Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část veřejné zakázky Lávka přes Vlkavu 
u kostela“. 
Hlasování: Pro:  10 x 
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se:  nikdo 
 
Usnesení č. 64/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy 
objednatele Z-2022-01 a číslo smlouvy zhotovitele 38/22-22231) ze dne 18.05.2022 mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako objednatelem a společností N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o., 
Litoměřice, jako zhotovitelem, na stavbu s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu 
u kostela – část veřejné zakázky Lávka přes Vlkavu u kostela“.  
Hlasování: Pro:  10 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 5: Dodatek č. 1 k SoD - kostel 
 
Z důvodu prodloužení dodacích lhůt na materiál na opravu sanktusové věže a z důvodu špatných 
povětrnostních podmínek v červnu (vichřice) a extrémních teplot pro prováděné práce v půdním prostoru v 
měsíci červenci, došlo k navýšení počtu dní, potřebných pro dokončení opravy střechy kostela sv. 
Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem. Nově proto byla navržena lhůta pro dokončení díla do 30.09.2022.  
Dále bylo potřeba dořešit osazení kříže, které nebylo předmětem zadávacího řízení na zhotovitele stavby. 
Cena montáže, demontáže a zapůjčení lešení byla vyčíslena na 30.960,- Kč bez DPH.  
 
Předmětem Dodatku č. 1, jehož součástí je Změnový list č. 1, bylo prodloužení termínu dokončení díla do 
30.09.2022 a navýšení hodnoty díla o 30.960,- Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 65/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Oprava 
střechy kostela sv. Bartoloměje – Kostomlaty nad Labem“ 
Hlasování: Pro:  10 x 
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se:  nikdo 
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Usnesení č. 66/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy 
objednatele S-2022-01, číslo smlouvy zhotovitele 1/2022) ze dne 03.05.2022, uzavřený mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a panem Michalem Sixtou, Vrbová Lhota, jako zhotovitelem  
Hlasování: Pro:  10 x 
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se:  nikdo 
 
 
Bod č. 6: Žádost o poskytnutí dotace – Klose Cup 
 
Dne 23.08.2022 požádal pan L. V. obec o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na konání akce „Klose Cup 
– akce která pomáhá“, která se konala dne 23.07.2022. 
Vzhledem k tomu, že pan Vondra nepožádal o poskytnutí dotace ve stanoveném termínu, nebyl jeho 
požadavek zohledněn ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2022 
 
Usnesení č. 67/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč 
na akci „Klose Cup – akce která pomáhá“ a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako poskytovatelem dotace a panem L. V., jako příjemcem dotace 
Hlasování: Pro:  9 x 
  Proti:  1 x (p. Filip) 

 Zdržel se:  nikdo 
 
 
Bod č. 7: Přijetí dotace SFDI (chodníky + lávka) 
 
Obec Kostomlaty nad Labem požádala v únoru tohoto roku Státní fond dopravní infrastruktury o poskytnutí 
dotace na akci „Rekonstrukce chodníků Kostomlaty nad Labem – II. etapa a lávka přes Vlkavu u kostela“. 
Jedná se o chodníky podél silnice III/2725, tj. od kostela směrem na Rozkoš a podél silnice III/3317 od 
křižovatky Rozkoš/Lány k obecnímu úřadu a dále o nově budovanou lávku přes Vlkavu u kostela. 
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil na svém zasedání dne 14.07.2022 usnesením č. 1445 
poskytnutí finančních prostředků na tuto akci v limitní výši 19.609.113,- Kč.  
 
Usnesení č. 68/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na akci „Rekonstrukce chodníků Kostomlaty nad Labem Labem – II. etapa a 
lávka přes Vlkavu u kostela“. 
Hlasování: Pro:  10 x 
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se:  nikdo 
 
 
Bod č. 8: Rozpočtové opatření 
 
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení Rozpočtové opatření č. 19, které upravilo rozpočet obce  
na straně výdajů takto: 
V paragrafu 3111 (Mateřské školy) byla položka 6121 (Budovy, haly a stavby) navýšena o 700.000,- Kč. 
Prostředky byly použity na platbu zádržného za 2 etapy výstavby MŠ, kdy zhotovitel vyměnil zádržné za 
bankovní záruku.  
V paragrafu 3113 (Základní školy) byla položka 5169 (Nákup ostatních služeb) navýšena o 400.000,- Kč. 
Prostředky byly použity na dotační management, související se získáním dotace na práce v ZŠ.  
V paragrafu 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace) byla položka 5229 (Ostatní neinvestiční transfery 
neziskovým a podobným osobám) navýšena o 5.000,- Kč. Prostředky byly použity na příspěvek na Klose 
Cup (řešeno v bodě č. 6 tohoto ZO).  
Prostředky byly převedeny proti položce 8115 – Financování. 
 
Usnesení č. 69/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 08.09.2022. 
Hlasování: Pro:  10 x 
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se:  nikdo 
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Bod č. 9: Výsledky zadávacího řízení + příkazní smlouvy Vodovod a kanalizace  
 
Paní starostka informovala o stavu řešené problematiky, kdy příkazník nestihl v termínu zajistit všechny 
kroky potřebné k projednání zadávacího řízení na výkon technického dozoru investora a koordinátora 
BOZP na akci „Kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“. Z tohoto důvodu bude bod přesunut do 
dalšího jednání zastupitelstva obce. 
 
 
Bod č. 10: Darovací smlouva na pozemky v katastrálním území Kostomlaty nad Labem 
 
Pan M. Č. je vlastníkem pozemků č. 1010/5 o výměře 70 m2 a č. 1010/6 o výměře 51 m2 v katastrálním 
území Kostomlaty nad Labem. Pozemky se nacházejí v ulici U Křížku v Kostomlatech nad Labem a pan Č. 
na nich vybudoval vyhýbací místa pro automobily, což bylo jednou z podmínek pro vydání stavebního 
povolení na stavbu jeho rodinného domu na sousedním pozemku č. 856/6. Vzhledem k tomu, že se ale na 
pozemcích č. 1010/5 a 1010/6 nacházejí inženýrské sítě, které jsou ve vlastnictví obce (veřejné osvětlení, 
podtlaková kanalizace), rozhodl se je darovat obci. Zastupitelům proto byla předložena ke schválení 
darovací smlouva na tyto pozemky. 
 
Usnesení č. 70/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na převod pozemku p. č. 1010/5 a pozemku p. č. 1010/6, 
oba v katastrálním území Kostomlaty nad Labem, mezi panem M. Č., jako stranou darující a obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako stranou obdarovanou. 
Hlasování: Pro:  10 x 
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 11: Diskuze 
 
V 18:35 hod. zahájila starostka diskuzi předáním slova nejdříve zastupitelům a následně občanům. 
 
Do diskuze se přihlásil občan Hronětic pan M., který požadoval informace a termíny k akci „Vodovod a 
kanalizace“ do okolních obcí. 
Starostka vysvětlila panu M. aktuální stav připravované akce „Vodovod a kanalizace“ a nabídla, že může 
kdykoliv přijít na Obecní úřad, kde mu budou poskytnuty odpovědi na jeho dotazy.  
 
18:44 hod. odešel Zbyněk Adam - 18:48 hod. se vrátil Zbyněk Adam 
 
Vzhledem k tomu, že se již nikdo další ze zastupitelů ani občanů do diskuze nepřihlásil, poděkovala 
starostka za účast a v 18:50 hod. ZO ukončila. 
 
  

 
 
 
 

v.r. 
Zbyněk Adam

 
 
 
 

v.r. 
Richard Filip 

 
 
 

 
 

v.r. 
Ing. Romana Hradilová 

starostka obce 


