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Přijatá usnesení 

Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 2N/2022 dne 14. 12. 2022 
 
 
Usnesení č. 27N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu pana Tomáše Houdka a pana 
Mgr. Aleše Křečka. 
 
Usnesení č. 28N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení: pan Mgr. Ladislav 
Radil, Josef Novotný a Bc. Martin Piják.  
 
Usnesení č. 29N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje program jednání zastupitelstva obce v tomto znění:   

1. Zahájení 
2. Slib zastupitele 
3. Kontrola plnění přijatých usnesení 
4. Volba členů finančního a kontrolního výboru 
5. Zpráva o činnosti rady obce 
6. Schválení výše poplatků, cen za hrobové místo a stočného na rok 2023 
7. Schválení obecně závazných vyhlášek 
8. Finanční příspěvky organizacím a spolkům + schválení veřejnoprávních smluv 
9. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na období let 2022 – 2025 
10. Schválení rozpočtu obce pro rok 2023 
11. Rozpočtové opatření 
12. Schválení Dodatku č. 1 – přeložka CETIN ul. Doubravská 
13. Darovací smlouva na pozemky 
14. Redakční rada Kostomlatských novin – ukončení pracovních poměrů 
15. Diskuse 
16. Závěr 

 
Usnesení č. 30N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce pro pana Tomáše Říhu ve výši 0,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí 
tohoto usnesení a v případě přijetí nového člena ZO ode dne složení slibu. 
 
Usnesení č. 31N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí členem finančního výboru obce Kostomlaty nad Labem 
pana Jakuba Kauckého. 
 
Usnesení č. 32N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí členem finančního výboru obce Kostomlaty nad Labem 
pana Ing. Jana Zalabáka 
 
Usnesení č. 33N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí členkou kontrolního výboru obce Kostomlaty nad Labem 
slečnu Nikol Obstovou. 
 
Usnesení č. 34N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí členkou kontrolního výboru obce Kostomlaty nad Labem 
slečnu Lenku Kudláčkovou. 
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Usnesení č. 35N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje pro člena finančního výboru obce Kostomlaty nad 
Labem pana Jakuba Kauckého měsíční odměnu ve výši 0,- Kč.  Odměna bude poskytována ode dne 
přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích změn v obsazení funkce člena finančního výboru ode dne 
zvolení do této funkce. 
 
Usnesení č. 36N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje pro člena finančního výboru obce Kostomlaty nad 
Labem pana Ing. Jana Zalabáka měsíční odměnu ve výši 0,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí 
tohoto usnesení. V případě budoucích změn v obsazení funkce člena finančního výboru ode dne zvolení do 
této funkce. 
 
Usnesení č. 37N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje pro členku kontrolního výboru obce Kostomlaty nad 
Labem slečnu Nikol Obstovou měsíční odměnu ve výši 0,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí 
tohoto usnesení. V případě budoucích změn v obsazení funkce člena kontrolního výboru ode dne zvolení do 
této funkce. 
 
Usnesení č. 38N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje pro členku kontrolního výboru obce Kostomlaty nad 
Labem slečnu Lenku Kudláčkovou měsíční odměnu ve výši 0,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne 
přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích změn v obsazení funkce člena kontrolního výboru ode dne 
zvolení do této funkce. 

 
Usnesení č. 39N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí Zprávu č. 5/2022 o činnosti Rady obce 
Kostomlaty nad Labem. 
 
Usnesení č. 40N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje pro rok 2023 níže uvedené poplatky a ceny: 
Poplatek za odpady (obecní systém odpadového hospodářství): 

• Fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu               900,- Kč/rok 

• Vlastník nemovitosti, ve které není žádná osoba přihlášena k trvalému pobytu 900,- Kč/rok 
 
Poplatek ze psa v obci Kostomlaty nad Labem: 

• Za prvního psa         150,- Kč/rok 

• Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele     220,- Kč/rok 
 
Poplatek ze psa v obcích Hronětice, Lány, Rozkoš a Vápensko: 

• Za prvního psa             80,- Kč/rok 

• Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele     150,- Kč/rok 
 
Cena za pronájem hrobového místa: 

• Jednohrob                   540,- Kč/10 let 
(240,- Kč/10 let za pronájem + 300,- Kč za služby spojené s provozováním hřbitova) 

• Dvojhrob                   780,- Kč/10 let 
(480,- Kč/10 let za pronájem + 300,- Kč za služby spojené s provozováním hřbitova) 

• Trojhrob                        1 020,- Kč/10 let 
(720,- Kč/10 let za pronájem + 300,- Kč za služby spojené s provozováním hřbitova) 

• Hrobka           240,- Kč/m2/10 let za pronájem + 300,- Kč/10 let za služby 
spojené s provozováním hřbitova 

 
Stočné pro rok 2023:  

• cena 1 m3 odkanalizované vody činí 51,70 Kč/m3 bez DPH, tj. 56,87 Kč/m3 včetně 10 % DPH 
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Usnesení č. 41N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
 
Usnesení č. 42N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022 o místním 
poplatku ze psů. 
 
Usnesení č. 43N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančních prostředků a Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Kostomlaty nad Labem, 
jako příjemcem dotace, a obcí Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem dotace, na rok 2023, a to ve 
výši 272.000,- Kč na sportovní činnost. 
 
Usnesení č. 44N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančních prostředků a 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 2023, a to ve výši 104.000,- Kč určenou na 
provoz knihovny, kdy 34.000,- Kč bude vyplaceno na běžný provoz a vyplacení 70.000,- Kč je podmíněno 
schválením dotace pro Klub Kamarád z.s., které bude doloženo potvrzením o přidělení dotace 
Středočeským krajem.  
 
Usnesení č. 45N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančních prostředků a 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 2023, a to ve výši 90.000,- Kč určenou na 
činnost klubu. 
 
Usnesení č. 46N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kostomlaty nad 
Labem na léta 2022 – 2025. 
 
Usnesení č. 47N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočet obce na rok 2023 jako schodkový, 
přičemž schodek hospodaření bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let. Rozpočet je 
schválen v členění na jednotlivé paragrafy. 
 
Usnesení č. 48N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočtové opatření č. 26 ze dne 14. 12. 2022. 
 
Usnesení č. 49N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem pověřuje starostku obce Ing. Romanu Hradilovou k 
provádění rozpočtových opatření k 31. 12. každoročně tak, aby došlo k vyrovnání všech paragrafů a 
položek dle skutečnosti, počínaje rokem 2022 po celé její funkční období. 
 
Usnesení č. 50N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPI/PH/2022/067, uzavřené mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
stavebníkem a společností CETIN a.s., Praha 9, jako vlastníkem sítě, na překládku komunikačního vedení, 
souvisejícího s akcí: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“, v celkové hodnotě 
838.260,- Kč 
 
Usnesení č. 51N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem revokuje své usnesení č. 70/2022 ze dne 8. 9. 2022 
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Usnesení č. 52N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Darovací smlouvu na převod pozemků č. 1010/4, 
1010/5, 1010/6, 1010/7 a 855/2 v katastrálním území Kostomlaty nad Labem, uzavřenou mezi panem Bc. 
M. Č. a paní M. H., jako stranou darující a obcí Kostomlaty nad Labem, jako stranou obdarovanou 

 
Usnesení č. 53N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí výpověď stávajících členů redakční rady 
Kostomlatských novin 
 
Usnesení č. 54N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje mimořádnou odměnu za dosavadní činnost starostce 
obce Ing. Romaně Hradilové ve výši dvou měsíčních platů. Odměna bude vyplacena spolu se mzdou za měsíc 
prosinec 2022, jako záloha na mzdu za prosinec, která bude vyplacena ještě ze schváleného  rozpočtu obce 
pro rok 2022. 


