
 
 

 
Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 7/2017 ze 

dne 22. 11. 2017 
 

Usnesení č. 83/2017                                                                                                               

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: pan David Melinger, pan Petr Sedláček a Ing. 
Miroslava Zajanová. 
 
Usnesení č. 84/ 2017                                                                                                               
ZO schvaluje ověřovateli zápisu pana Zbyňka Adama a Bc. Libuši Břeňovou. 
 
Usnesení č. 85/2017            
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ZO:  
 
1.   Zahájení  
2.   Volba člena rady obce 
3.   Kontrola plnění přijatých usnesení 
4.   Zpráva o činnosti rady obce 
5.   Úprava jednacího řádu zastupitelstva obce 
6.   Schválení parcel 26 RD 
7.   Schválení příkazní smlouvy na ostatní dopravní obslužnost pro rok 2018 
8.   Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb - AVE 
9.    Servisní smlouva AQ SPOL. 
10.  Schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy - Centrum sociálních a zdravotních služeb    
       Poděbrady 
 11. Diskuse 
 12. Závěr 
 

Usnesení č. 86/2017            
Zastupitelstvo obce volí členem Rady obce Kostomlaty nad Labem  pana Ing. Petra 
Zalabáka. 
 
Usnesení č. 87/2017: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 
 
Usnesení č. 88/2017: 
ZO schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce do konce volebního období 2018. 
 
Usnesení č. 89/2017                                                                                                                            
ZO v souladu s ustanovením §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 sb. O obcích (obecní zřízení) 
si vyhrazuje rozhodování o částkách vyšších než 250 000,- Kč bez DPH na výdaje obce. 
 
Usnesení č. 90/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/14 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka pana Ing. Z. Š., Kostomlaty nad Labem, v nabídkové ceně 
1 444 900 Kč. 
 
Usnesení č. 91/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/17 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je  
pro obec nejvýhodnější nabídka pana L. M., Lysá nad Labem, v nabídkové ceně  
1 287 000 Kč. 

          



 
Usnesení č. 92/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/18 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je  
pro obec nejvýhodnější nabídka slečny M. M., Kostomlaty nad Labem,  
v nabídkové ceně 1 280 000 Kč. 
 
Usnesení č. 93/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/22 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je  
pro obec nejvýhodnější nabídka manželů J. a H. K., Kostomlaty nad Labem, v nabídkové    
ceně 1 456 530 Kč. 

 
Usnesení č. 94/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/23 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je  
pro obec nejvýhodnější nabídka pana R. H., Lysá nad Labem, v nabídkové ceně 
1 341 000 Kč. 

         
Usnesení č. 95/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/24 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je  
pro obec nejvýhodnější nabídka pana Ing. P. J., Kostomlaty nad Labem, v nabídkové 
 ceně 1 401 000 Kč. 
 
Usnesení č. 96/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/25 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je  
pro obec nejvýhodnější nabídka pana A. M., Kostomlaty nad Labem, v nabídkové ceně  
1 351 902 Kč. 
 
Usnesení č. 97/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/28 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je  
pro obec nejvýhodnější nabídka paní E. B.., Nymburk, v nabídkové ceně 1 600 900 Kč. 
 
Usnesení č. 98/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/29 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je  
pro obec nejvýhodnější nabídka pana Ing. M. P., Kolín, v nabídkové ceně 1 416 800 Kč. 
 
Usnesení č. 99/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/30 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je  
pro obec nejvýhodnější nabídka pana M. V., Kostomlaty nad Labem, v nabídkové  
ceně 1 300 000 Kč. 
 
Usnesení č. 100/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/32 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je  
pro obec nejvýhodnější nabídka paní Ing. D. T., Čelákovice, v nabídkové ceně 1 325 251 Kč. 
 
Usnesení č. 101/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/34 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka paní I. H., Nymburk, v nabídkové ceně 1 500 150 Kč. 

 
Usnesení č. 102/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 62/2017 ze dne 25. 7. 2017, kterým schválilo,  
aby pozemek č. 836/17 v k. ú. Kostomlaty nad Labem zůstal v majetku obce pro případ  
majetkoprávního vypořádání nemovitostí v souvislosti s modernizací traťového úseku  
Nymburk – Lysá nad Labem. 
 
Usnesení č. 103/2017                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce zajistit zveřejnění záměrů zbývajících 14 pozemků  
v nové lokalitě za stejných podmínek. 
 



 
Usnesení č. 104/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro 
rok 2017 mezi městem Městec Králové jako příkazníkem a obcí Kostomlaty nad Labem jako 
příkazcem. 
 
Usnesení č. 105/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.5 – AVE CZ odpadové hospodářství mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem, a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. 
r. o., Praha 10, pro rok 2018. 
 
Usnesení č. 106/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako 
objednatelem a společností AQ SPOL, s. r. o., Roudnice nad Labem, jako zhotovitelem na 
zajištění servisu tlakové kanalizace. 
 
Usnesení č. 107/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace“ mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem dotace, a společností Centrum sociálních a 
zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., Poděbrady, jako žadatelem, pro rok 2018. 
 
Usnesení č. 108/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na vybudování kanalizace pro obce Rozkoš a 
Vápensko a vodovod pro Rozkoš, Vápensko, Hronětice a Lány. 
 
Usnesení č. 109/2017: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zadáním zpracování projektové dokumentace na 
vybudování kanalizace pro obce Rozkoš a Vápensko a vodovodu pro Rozkoš, Vápensko, 
Hronětice a Lány. 
 

 
 
 
 
      ……………………………………………….. 
       Ing. Romana Hradilová 
        starostka 
       Kostomlaty nad Labem 

 
 
 

 


