
 

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 

č. 1N/2022 konaného dne 20.10.2022 
 

 

Usnesení 1N/2022: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu p. Zbyňka Adama a p. 
Michal Bureše 
 

Usnesení č. 2N/2022                                                                                                                             
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr 
Zalabák, Ing. Jan Zalabák a Ing. Petr Vild. 
 

Usnesení č. 3N/2022                                                                                                                               
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje následující program ustavujícího zasedání:                                                                                      

1. Zahájení   

1.1   Složení slibu člena zastupitelstva 

1.2   Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a    

  zapisovatele 

1.3   Určení návrhové komise 

1.4   Schválení programu      

2. Volba starosty a místostarosty 

2.1. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce     

       uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích) 

2.2  Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

2.3  Volba starosty 

2.4  Volba místostarosty 

2.5  Volba členů rady obce 

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

3.1   Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

3.2   Volba předsedy finančního výboru 

3.3   Volba předsedy kontrolního výboru 

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

5. Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Kostomlaty nad Labem na oplocení areálu 
6. Výsledky zadávacího řízení na TDI a koordinátora BOZP na rekonstrukci ČOV 

7. Diskuse  

8. Závěr 
 

Usnesení č. 4N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

 
Usnesení 5N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí veřejný způsob hlasování o volbě starosty a 
místostarosty obce. 
 

Usnesení č. 6N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí starostou obce Ing. Romanu Hradilovou. 

 
Usnesení č. 7N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí místostarostou obce Ing. Petra Zalabáka. 

 
Usnesení č. 8N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí člena rady obce Kostomlaty nad Labem Bc. Jana 
Kučeru. 

 



 

Usnesení č. 9N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí člena rady obce Kostomlaty nad Labem Tomáše 
Houdka.  
 
Usnesení č. 10N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí člena rady obce Kostomlaty nad Labem Mgr. Aleše 
Křečka.  
 
 
Usnesení č. 11N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou tříčlenné. 

Usnesení č. 12N/2022: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí do funkce předsedy finančního výboru obce 
Kostomlaty nad Labem Mgr. Adama Vaňka. 
 

Usnesení č. 13N/2022: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí do funkce předsedy kontrolního výboru obce 
Kostomlaty nad Labem Bc. Martina Pijáka. 

 

Usnesení č. 14N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného 
místostarosty obce ve výši 0,- Kč. Odměna bude přiznána ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě 
budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do těchto funkcí. 
 
Usnesení č. 15N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu za výkon funkce radního obce pro 
Bc. Jana Kučeru ve výši 4 575,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V 
případě budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do těchto 
funkcí. 
 
Usnesení č. 16N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu za výkon funkce radního obce pro 
Tomáše Houdka ve výši 4 575,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V 
případě budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do těchto 
funkcí. 

 
Usnesení č. 17N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu za výkon funkce radního obce pro 

Mgr. Aleše Křečka ve výši 0,- Kč. Odměna bude přiznána ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě 

budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do těchto funkcí. 

 

Usnesení č. 18N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu pro Mgr. Adama Vaňka za výkon 
funkce předsedy finančního výboru obce ve výši 1 500,- Kč za čtvrtletí. Odměna bude poskytována 
ode dne zvolení do funkce. V případě budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována 
ode dne zvolení do těchto funkcí.  

 
Usnesení č. 19N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu pro Bc. Martina Pijáka za výkon 

funkce předsedy kontrolního výboru obce ve výši 0,- Kč. Odměna bude přiznána ode dne zvolení do 

funkce. V případě budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 

do těchto funkcí. 

 

Usnesení č. 20N/2022: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce pro tyto zastupitele: 

• p. Zbyněk Adam ve výši 0,- Kč.  

• p. Michal Bureš ve výši 0,- Kč. 



 

• P. Josef Novotný ve výši 0,- Kč. 

• Mgr. Ladislav Radil ve výši 0,- Kč. 

• p. František Touš ve výši 0,- Kč. 

• Ing. Petr Vild ve výši 0,- Kč. 

• Ing. Jan Zalabák ve výši 0,- Kč. 
Odměna bude přiznána ode dne složení slibu. 
 

Usnesení č. 21N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělocvičné 
jednotě Sokol Kostomlaty nad Labem, pobočnému spolku, z rozpočtu obce částku ve výši 148 180,- 
Kč na náklady spojené s výměnou oplocení na hranici pozemku p.č. 690/1 a 691/2 v k.ú. Kostomlaty 
nad Labem, které souvisí s plánovanou rekonstrukcí chodníků v obci. 

 
Usnesení č. 22N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Kostomlaty 
nad Labem jako poskytovatelem dotace a Tělovýchovnou jednotou Sokol Kostomlaty nad Labem, 
pobočnému spolku, jako příjemcem dotace. 

 
Usnesení č. 23N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2022 ze dne 
20.10.2022. 

Usnesení č. 24N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí písemnou Zprávu o hodnocení nabídek 
a schvaluje pořadí nabídek doručených v rámci veřejné zakázky na služby s názvem „Výkon TDI a 
koordinátora BOZP na stavbě Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého 
předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“. 
 
Usnesení č. 25N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje nabídku dodavatele Ing. Tomáše Melichara, 
Praha 6, jako ekonomicky nejvýhodnější na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Výkon TDI 
a koordinátora BOZP na stavbě Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého 
předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“ za nabídkovou 
cenu 625 000,- Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 26N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Příkazní smlouvu č. S-2022-07 mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako Příkazcem a Ing. Tomášem Melicharem, Praha 6, jako Příkazníkem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výkon TDI a koordinátora BOZP na 
stavbě Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad 
Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“. Pokud vybraný dodavatel odmítne Příkazní 
smlouvu podepsat, bude Příkazní smlouva uzavřena s dodavatelem, který se v rámci hodnocení 
nabídek umístil na druhém místě, případně analogicky na dalších místech dle schváleného pořadí 
nabídek. 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Ing. Romana Hradilová 

 starostka obce 

 


