
              Přijatá usnesení ze zasedání ZO č. 3/2017 ze dne 28. 6. 2017                                                            
  
Usnesení č. 34/2017                                                                                                               
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: paní Bc. Zdeňka Keistová, pan Ing. Petr  
Zalabák, pan Radim Ponec                                                                                            

Usnesení č. 35/ 2017                                                                                                               
ZO schvaluje ověřovateli zápisu pana Bc. Jana Kučeru, pana Richarda Filipa                  
 

Usnesení č. 36/2017                                                                                                                     

ZO schvaluje program jednání zastupitelstva obce                                                                    

Program jednání ZO: 

1.   Zahájení  
2.   Slib nového člena ZO 
3.   Kontrola plnění přijatých usnesení 
4.   Zpráva o činnosti rady obce 
5.   Změna systému svozu odpadu  
6.   Schválení návrhu závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce za rok 2016 
7.  Informace o závěrečném účtu a účetní závěrce DSO Kostomlatsko za rok 2016    
8.  Rozpočtové opatření   
9.   Směnná smlouva na pozemky v k. ú. Hronětice  
10.   Schválení smlouvy p. Kříž   
11.   Majetkoprávní vypořádání pozemku č. 972/2 v k.ú. Kostomlaty nad Labem  
12.   Kupní smlouva na část pozemku PK 1373/3 v k.ú. Kostomlaty nad Labem  
13.   Výkup pozemku – hřiště Hronětice  
14. Plán rozvoje obce 
15.   Zpráva o postupu přípravy prodeje stavebních parcel (26RD) 
16.   Diskuse 
17.   Závěr  

Usnesení č. 37/2017  
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr změny systému svozu tříděných odpadů, a pověřuje 
starostku jednáním v dané věci a ukládá starostce obce do prosince 2017 předložení 
variantního návrhu řešení. 
   
Usnesení č. 38/2017   
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce přípravou dodatku ke Smlouvě o svozu a 
likvidaci odpadů s firmou AVE pro rok 2018.                                                                                                   
 
Usnesení č. 39/2017: 
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 
2016 a souhlasí s celoročním hospodařením obce Kostomlaty nad Labem v roce 2016, a to 
bez výhrad. 
 
Usnesení č. 40/2017: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje účetní závěrku obce Kostomlaty nad 
Labem, sestavenou k 31. 12. 2016 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení 
v částce 8 117 708,18 Kč na účet výsledků hospodaření minulých účetních období.  



Usnesení č. 41/2017 : 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet a účetní závěrku DSO Kostomlatsko za 
rok 2016 
 
Usnesení č. 42/2017:  
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 28. 6. 2017. 
 
Usnesení č. 43/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemků č. 27/1; 680/3; 681/1 a 
962/2 v katastrálním území Kostomlaty nad Labem, uzavřenou mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako stranou kupující a panem J. K.,  jako stranou prodávající. 
 
Usnesení č. 44/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o advokátní úschově, uzavřenou mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, panem J. K. a paní Mgr. R. B., advokátkou. 
 
Usnesení č. 45/2017: 
Zastupitelstvo obce uznává vlastnictví pozemku č. 972/2 o výměře 168 m2 v katastrálním 
území Kostomlaty nad Labem ve prospěch manželů J. a R. M. a pověřuje starostku obce 
uzavřením Souhlasného prohlášení o vzniku tohoto vlastnického práva s tím, že veškeré 
poplatky, spojené se zápisem souhlasného prohlášení do veřejného seznamu uhradí 
manželé M. 
 
Usnesení č. 46/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku č. 959/4 ostatní plocha o 
výměře 165 m2 v katastrálním území Kostomlaty nad Labem, uzavřenou mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako stranou kupující a panem J. B., paní E. K. a paní J. T., jako 
stranou prodávající, za kupní cenu ve výši 40.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 47/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupit pozemek č. 24/5 v k. ú. Hronětice a  
pověřuje starostku obce zahájit jednání směřující k jeho převedení do majetku obce. 
 
Usnesení č. 48/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje minimální kupní cenu za pozemky v nové lokalitě v jižní části 
obce Kostomlaty nad Labem ve výši 1 400,-Kč/m2.  
 
Usnesení č. 49/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměry na uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a 
následný prodej pozemků v nové lokalitě v jižní části obce Kostomlaty nad Labem. 
 
Usnesení č. 50/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje „Pravidla postupu prodeje pozemků určených  
k výstavbě RD v nové lokalitě v jižní části obce Kostomlaty nad Labem“ 
 
Usnesení č. 51/2017: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na odstranění a následnou zádlažbu rampy u 
nádraží s firmou Eurobell Group s. r. o. Praha 2 za cenu 321 160,- Kč + DPH. 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 52/2017: 
ZO schvaluje  Smlouvu  o dílo na dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště u 
obecního úřadu se společností TR  ANTOŠ s. r .o. Turnov za cenu 199 300,- Kč + DPH.  
Usnesení č. 53/2017: 
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na dodání 4 ks protipožárních dveří do haly BIOS  
uzavřenou se společností BB kovo s.r.o. Radnice u Rokycan za cenu 195 000,- Kč + 
DPH. 
 
Usnesení č. 54/2017: 
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku č. 676 o přibližné výměře 50 m2 v katastrálním 
území Kostomlaty nad Labem za cenu dle znaleckého posudku.  
 
Usnesení č. 55/2017: 
ZO pověřuje starostku obce k jednání, směřujícímu k odkoupení části pozemku č. 18/1 o 
přibližné výměře 700 m2 v katastrálním území Kostomlaty nad Labem (v němž jsou uloženy 
inženýrské sítě). 
 
 
 
 
 
 
                                            ………………………………… 
                                               Ing. Romana Hradilová 
                                                    starostka obce 
                                                Kostomlaty nad Labem 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 


