
 
 

 
Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 8/2017  

ze dne 14. 12. 2017 
 

 

Usnesení č. 110/2017                                                                                                                             
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Libuše Břeňová, pan Radim Ponec a pan 
Zbyněk Adam. 

 
Usnesení č. 111/2017 
ZO schvaluje ověřovateli zápisu pana Richarda Filipa a Ing. Kateřinu Dudlovou. 

 

Usnesení č. 112/2017                                                                                                                               
ZO schvaluje  program jednání zastupitelstva obce                                                                                           

Program jednání ZO : 

1. Zahájení  
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Zpráva o činnosti rady obce 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Zpráva finančního výboru  
6. Finanční příspěvky organizacím a spolkům 
7. Schválení odměn členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2018 
8. Schválení rozpočtového výhledu 
9. Schválení rozpočtu obce pro rok 2018 
10. Schválení rozpočtového opatření ke dni 14. 12.2017 
11. Pověření starostky k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2017  
12. Schválení výše poplatků a stočného na rok 2018 
13. Výsledky zadávacího řízení a zadávací dokumentace na ČOV  
14. Schválení požárního řádu 
15. Schválení znění smlouvy o kauci a budoucí kupní smlouvy (26 RD) 
16. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene  - Tlaková kanalizace Hronětice  
17. Diskuse 
18. Závěr  
 
Usnesení č. 113/2017                                                                                                                                

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 
 
 

Usnesení č. 114/2017                                                                                                                                

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 
 
 

Usnesení č. 115/2017                                                                                                                                

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
 

 



 
Usnesení č. 116/2017                                                                                                                                

ZO schvaluje finanční příspěvky organizacím, které požádaly o dotaci z obecního rozpočtu na 
rok 2018, a to v následující výši: 
 
Název organizace Částka v Kč 
Myslivecký spolek Polabí  25 000 
TJ Sokol Kostomlaty n. L. 200 000 
Staročeské máje 10 000 
Liga na boso – Klose Cup 5 000 
Svaz civilizačních chorob 2 000 
Klub Kamarád 80 000 
Klub Kamarád - Knihovna 34 000 
Domácí hospic Nablízku 5 000  

 
 
 
Usnesení č. 117/2017           

Zastupitelstvo obce stanovuje s platností od 1. 1. 2018 svým neuvolněným členům za výkon 
funkce měsíční odměnu v následujících částkách: 

• člen rady 0 Kč, 
• člen kontrolního a finančního výboru 0 Kč, 
• člen zastupitelstva bez dalších funkcí 0 Kč. 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce, nebo v 
případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude ode dne vzniku mandátu nebo 
ode dne zvolení do příslušné funkce poskytována odměna ve výši schválené tímto usnesením.  
 
 

Usnesení č. 118/2017           

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kostomlaty nad Labem na 
léta 2017 – 2020. 
 

 

Usnesení č. 119/2017           

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2018 jako schodkový, přičemž schodek 
hospodaření bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let. Rozpočet je schválen 
v členění na jednotlivé paragrafy. 
 

 

Usnesení č. 120/2017           

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 14. 12. 2017. 
 

 

Usnesení č. 121/2017           

Zastupitelstvo obce schvaluje Úpravu rozpisu rozpočtu č. 11 ze dne 14. 12.  2017. 
 

 

Usnesení č. 122/2017                                                                                                                           

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k provedení rozpočtového opatření ke dni 31. 12. 
2017. 
 

 

 



 
 

Usnesení č. 123/2017      

Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za stočné ve výši 41,14 Kč/m3 bez DPH, tj. 47,31 
Kč/m3 včetně 15% DPH. Výše ostatních poplatků zůstává pro rok 2018 beze změn. 
 
 

Usnesení č. 124/2017      

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku uchazeče Fiala Projekty s. r. o., Praha 4, jako 
ekonomicky nejvýhodnější na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – 
Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem“ za celkovou cenu 230 000,- Kč bez 
DPH (za zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a 
výkon autorského dozoru). 
 
 

Usnesení č. 125/2017      

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
objednatelem, a společností Fiala Projekty s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty 
nad Labem“ za celkovou cenu 230 000,- Kč bez DPH (za zhotovení všech stupňů projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru). 
 

 

Usnesení č. 126/2017      

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se vydává 
Požární řád Obce Kostomlaty nad Labem. 
 

      

Usnesení č. 127/2017      

Zastupitelstvo obce schvaluje znění Smlouvy o složení kauce, které budou uzavírány mezi 
obcí Kostomlaty nad Labem a zájemci o prodej pozemků č. 836/10 až 836/35 v katastrálním 
území Kostomlaty nad Labem (nová lokalita pro 26 RD). 
 
 

Usnesení č. 128/2017      

Zastupitelstvo obce schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, koupě nemovité 
věci, které budou uzavírány mezi obcí Kostomlaty nad Labem a zájemci o prodej pozemků č. 
836/10 až 836/35 v katastrálním území Kostomlaty nad Labem (nová lokalita pro 26 RD). 

 
 
Usnesení č. 129/2017      

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
3622/00066001/2017-KH/No/VB mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako stranou oprávněnou 
a Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 
kraje, příspěvkovou organizací, jako stranou povinnou na stavbu „Hronětice – tlaková 
kanalizace“. 
 
 
 
 
 
 


