
 
                        

 
Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 6/2017 ze 

dne 26. 9. 2017 
 

Usnesení č. 68/2017  
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: pan Bc. Jan Kučera, slečna Ing. Kateřina 
Dudlová a pan Zdeněk Zajan. 

 
Usnesení č. 69/ 2017 
ZO schvaluje ověřovateli zápisu pana Radima Ponce a paní Bc. Zdeňku Keistovou. 

Usnesení č. 70/2017  

ZO schvaluje následující program jednání zastupitelstva obce 

1.   Zahájení  
2.   Slib nového člena Zastupitelstva obce   
3.   Kontrola plnění přijatých usnesení 
4.   Zpráva o činnosti rady obce  
5.   Územní plán – doplňující průzkumy a rozbory 
6.   Majetkoprávní vypořádání pozemků 
7.   Rozpočtové opatření   
8.   Plán financování a obnovy vodohospodářské infrastruktury  
9.   Schválení přidělení pozemku v nové lokalitě (26 RD) 
10.   Výsledky stavebně technického průzkumu budovy „Staré školy Na Kopečku“ 
11.  Chodníčky na hřbitově – II. etapa 
12.   Diskuse 
13.   Závěr 

 

Usnesení č. 71/2017: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 
 
Usnesení č. 72/2017: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí fázi Územního plánu Kostomlat nad Labem -  „Doplňující 
průzkumy a rozbory“.  
 
Usnesení č. 73/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku č. 316/130 v k. ú. Hronětice za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem a ukládá starostce obce nechat zpracovat znalecký 
posudek ceny tohoto pozemku a předložit návrh kupní smlouvy na příští zasedání 
zastupitelstva obce.  
 
Usnesení č. 74/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi panem ing. J. M., jako stranou 
prodávající, a Obcí Kostomlaty nad Labem, jako stranou kupující na prodej stavební parcely 
č. 14/3, včetně skladu, který je součástí tohoto pozemku, v katastrálním území Kostomlaty 
nad Labem, za kupní cenu v celkové výši 15 000,- Kč.  



 
 
Usnesení č. 75/2017: 
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost Společenství vlastníků jednotek č. p. 73, 9. května, 
Kostomlaty nad Labem o převod pozemků č. 681/3, 681/4 a 962/5, všechny v k. ú. 
Kostomlaty nad Labem. 
 
Usnesení č. 76/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
prvním směňujícím, a manželi H., Kostomlaty nad Labem, jako druhými směňujícími na 
směnu dílu „c“ odděleného z pozemku p. č. 175/6 (vlastník obec Kostomlaty nad Labem), a 
pozemku 177/3 a dílu „a“ odděleného z pozemku p. č. 175/5 (SJM H.), všechny v k. ú. 
Hronětice bez finančního vyrovnání. 
 
Usnesení č. 77/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 26. 9. 2017. 
 
Usnesení č. 78/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování a obnovy vodohospodářské infrastruktury pro 
obec Kostomlaty nad Labem na období 2017 - 2026 s tím, že potřebné finanční prostředky 
budou každoročně vyčleňovány z rozpočtu obce. 

 
Usnesení č. 79/2017: 
Zastupitelstvo obce, na základě výsledků provedeného stavebně – technického průzkumu 
budovy č. p. 47, Kostomlaty nad Labem, ukládá starostce zajistit vypracování statického 
posudku této budovy a tento statický posudek předložit na jednání zastupitelstva obce. 
 
Usnesení č. 80/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
objednatelem a společností Eurobell group s. r. o., Praha 2, jako zhotovitelem na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce hřbitovních chodníků – II. etapa“ za cenu 309 000 Kč bez 
DPH.   
 
 
Usnesení č. 81/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje jako pro obec nejvhodnější nabídku společnosti KM projekt 
spol. s r. o., Nymburk na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – Stavební 
úpravy pavilonů MŠ Kostomlaty nad Labem“ za celkovou cenu 825 000,- Kč bez DPH (za 
zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon 
autorského dozoru). 
 
Usnesení č. 82/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
objednatelem, a společností KM projekt spol. s r. o., Nymburk, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – Stavební úpravy pavilonů MŠ Kostomlaty 
nad Labem“ za celkovou cenu 825 000,- Kč bez DPH (za zhotovení všech stupňů projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru). 
 


