
 
 
 

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 1/2018 ze 
dne 8. 2. 2018 

 

Usnesení č. 1/2018                                                                                                                             
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: pan Richard Filip, Bc. Zdeňka Keistová a pan 
Zdeněk Zajan.  

 
Usnesení č. 2/2018 
ZO schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Petra Zalabáka a Mgr. Milenu Hercokovou. 

 

Usnesení č. 3/2018                                                                                                                               
ZO schvaluje  program jednání zastupitelstva obce 1/2018:                                                                                          

1.  Zahájení  
2.  Informace o možnostech financování rekonstrukce školy Na Kopečku  
3.  Žádost o přehodnocení stanovení výše smluvní pokuty za vypracování projektové   

 dokumentace na sběrné dvory v Kostomlatech n. L. a Hroněticích 
4.  Kontrola plnění přijatých usnesení 
5.  Zpráva o činnosti rady obce 
6.  Rozpočtové opatření č. 3 
7.  Schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
8.  Telekomunikační rozvody - lokalita 26 RD 
9.  Realizace výstavby inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD 
10.  Žádost o bezúplatný převod pozemků 
11.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace MŠ        
       Kostomlaty  n. L.  
12.  Podněty k pořízení nového územního plánu 
13.  Schválení kupní smlouvy na pozemek 
14.  Stanovisko k návrhu zákona o odpadovém hospodářství 
15.  Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – digitální rozhlas  
16.  Diskuse 
17.  Závěr 

 

 

Usnesení č. 4/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 
 
 
Usnesení č. 5/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 8. 2. 2018. 
 
 
Usnesení č. 6/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Kostomlaty n. Labem, jako příjemcem dotace, a obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem, na rok 2018, a to ve výši 200 000 Kč.  
 
 



 
Usnesení č. 7/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
mezi Klubem  Kamarád z. s., jako příjemcem dotace, a obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
poskytovatelem dotace, na rok 2018, a to ve výši 80 000 Kč.  
 
 
Usnesení č. 8/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z  rozpočtu obce 
mezi Klubem  Kamarád z. s., jako příjemcem dotace, a obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
poskytovatelem dotace, na rok 2018, a to ve výši 34 000 Kč (na provoz obecní knihovny).  

 
 
Usnesení č. 9/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Výstavba inženýrských 
sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“. 
 
 
Usnesení č. 10/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. 684/4 o výměře 18 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Kostomlaty nad Labem z vlastnictví 
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce 
Kostomlaty nad Labem.  
 
 
Usnesení č. 11/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. 674/8 o výměře 157 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku č. 953/9 o výměře 30 m2, ostatní plocha, silnice 
v katastrálním území Kostomlaty nad Labem z vlastnictví České republiky – Státního 
pozemkového úřadu do vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem. 
 
 
Usnesení č. 12/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17-14 mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako objednatelem a společností KM Projekt, spol. s r. o., Nymburk, jako 
zhotovitelem. 
 
 
Usnesení č. 13/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podněty k pořízení nového územního plánu Kostomlat 
nad Labem a ukládá starostce obce tyto podněty včetně žádostí od občanů předat 
zpracovateli územního plánu. 
 
 
Usnesení č. 14/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku č. 316/130 o výměře 336 m2, 
ostatní plocha, silnice v katastrálním území Hronětice z vlastnictví paní J. M. do vlastnictví 
obce Kostomlaty nad Labem. 
 
 
Usnesení č. 15/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí na akci „Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Kostomlaty nad 
Labem, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obce 
Kostomlaty nad Labem“ ve výši 2 160 547,20 Kč z programu 11531 – Operační program 
životního prostředí 2014 - 2020, poskytnuté obci Kostomlaty nad Labem Rozhodnutím o 
poskytnutí dotace (Změna). 


