
 
 

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 4/2018 ze 
dne 14. 6. 2018 

 

 

Usnesení č. 43/2018                                                                                                                             
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Bc. Libuše Břeňová, pan Miroslav Kašička, Ing. 
Petr Zalabák. 

Usnesení č. 44/2018 
ZO schvaluje ověřovateli zápisu Bc. Zdeňku Keistovou a pana Davida Melingera. 

Usnesení č. 45/2018                                                                                                                               
ZO schvaluje  program jednání zastupitelstva obce:                                                                                           

1.  Zahájení  
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Zpráva o činnosti rady obce 
4.   Zpráva o činnosti finančního výboru 
5.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
6.   Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu 
7.   Schválení žádosti TJ Sokol o příspěvek  a rozpočtového opatření  
8.   Schválení parcel 26 RD – III. etapa 
9.   Revokace usnesení – prodej pozemků 26 RD 
10. Schválení změnového listu č. 2 a dodatku č. 1 – 26 RD 
11. Výsledky zadávacího řízení a schválení smlouvy o dílo - PD chodníky 
12. Zpráva o připravenosti ZŠ pro školní rok 2018/2019  
13. Diskuse 
14. Závěr 
 

Usnesení č. 46/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 
 
Usnesení č. 47/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
 

Usnesení č. 48/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 
 

Usnesení č. 49/2018 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje na základě ustanovení § 17 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Kostomlaty nad Labem za rok 
2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Kostomlaty nad Labem v roce 2017, a to 
bez výhrad. 
 

Usnesení č. 50/2018 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje účetní závěrku obce Kostomlaty nad 
Labem, sestavenou k 31. 12. 2017 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v 
částce 10 256 511,46 Kč na účet výsledků hospodaření minulých účetních období. 
 



 
Usnesení č. 51/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 14. 6. 2018. 
 

Usnesení č. 52/2018 

ZO 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 oslavu 90. výročí založení fotbalu v Kostomlatech n. L, a to ve výši 
5 000,- Kč.  
 

Usnesení č. 53/2018 

Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/10 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka pana T. K. v nabídkové ceně 1 500 050 Kč. 
 
Usnesení č. 54/2018 

Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/11 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka manželů J. a P. K. v nabídkové ceně 1 420 000 Kč. 
 
Usnesení č. 55/2018 

Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/12 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka pana L. M. v nabídkové ceně 1 550 000 Kč. 

 
Usnesení č. 56/2018 

Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/15 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka pana A. K. v nabídkové ceně 1 270 000 Kč. 

 
Usnesení č. 57/2018 

Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/29 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka pana R. Š. v nabídkové ceně 1 853 000 Kč. 

 
Usnesení č. 58/2018 

Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/31 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka paní H. K. v nabídkové ceně 1 350 000 Kč. 

 
Usnesení č. 59/2018 

Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/35 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka pana K. H. v nabídkové ceně 1 311 600 Kč. 
 

Usnesení č. 60/2018 

Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 25/2018 ze dne 4. 4. 2018. 

 

Usnesení č. 61/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Změnový list č. 2 na stavbu s názvem „Výstavba inženýrských 
sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“. 
 
 

Usnesení č. 62/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Z-2017-02 ze dne 24. 8. 2017 
mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Sdružením Kostomlaty nad Labem 
(vedoucí sdružení společnost ZEPRIS s. r. o., Praha 4 a člen sdružení společnost KNOSS, s. 
r. o., Brno), jako zhotovitelem na stavbu s názvem „Výstavba inženýrských sítí a komunikací 
pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“. 
 



 
Usnesení č. 63/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku uchazeče O. P. jako ekonomicky nejvýhodnější na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce chodníků – Kostomlaty 
nad Labem“ za nabídkovou cenu 972 600,- Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 64/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. S-2018-02 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako objednatelem a panem O. P., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce chodníků – Kostomlaty nad Labem“ za nabídkovou 
cenu 972 600,- Kč bez DPH. 
 

Usnesení č. 65/2018 

Zastupitelstvo obce trvá na uplatnění smluvní pokuty ve výši 682 440,- Kč a zápočtu této 
pohledávky za pohledávky firmy ISES, s. r. o. se sídlem Lermontova 25, 160 00 Praha 6 na 
úhradu ceny za dílo podle smluv o dílo č. S–2016–04–A  a  S–2016–04–B. 

 

 


