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Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 

č. 4/2022 konaného dne 08.09.2022 
 
 
Usnesení č. 59/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení paní Bc. Zdeňka 
Keistová, pan Ing. Petr Vild a pan Ing. Petr Zalabák. 
 
Usnesení č. 60/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu pana Zbyňka Adama a pana 
Richarda Filipa. 
 
Usnesení č. 61/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje program jednání Zastupitelstva obce v tomto znění:  

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Zpráva o činnosti rady obce 
4. Změnové listy + dodatek č. 1 SoD – lávka u kostela 
5. Dodatek č. 1 k SoD - kostel 
6. Žádost o poskytnutí dotace – Klose Cup 
7. Přijetí dotace SFDI (chodníky + lávka) 
8. Rozpočtové opatření 
9. Výsledky zadávacího řízení + příkazní smlouvy Vodovod a kanalizace 
10. Darovací smlouva na pozemky v katastrálním území Kostomlaty nad Labem 
11. Diskuse 
12. Závěr 

 
Usnesení č. 62/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí Zprávu č. 4/2022 o činnosti Rady obce 
Kostomlaty nad Labem. 
 
Usnesení č. 63/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 a č. 2 na stavbu s názvem 
„Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část veřejné zakázky Lávka přes Vlkavu 
u kostela“. 
 
Usnesení č. 64/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy 
objednatele Z-2022-01 a číslo smlouvy zhotovitele 38/22-22231) ze dne 18.05.2022 mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako objednatelem a společností N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o., 
Litoměřice, jako zhotovitelem, na stavbu s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu 
u kostela – část veřejné zakázky Lávka přes Vlkavu u kostela“.  
 
Usnesení č. 65/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Oprava 
střechy kostela sv. Bartoloměje – Kostomlaty nad Labem“ 
 
Usnesení č. 66/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy 
objednatele S-2022-01, číslo smlouvy zhotovitele 1/2022) ze dne 03.05.2022, uzavřený mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a panem Michalem Sixtou, Vrbová Lhota, jako zhotovitelem. 
 
Usnesení č. 67/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč 
na akci „Klose Cup – akce která pomáhá“ a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako poskytovatelem dotace a panem L. V., jako příjemcem dotace 
 
Usnesení č. 68/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na akci „Rekonstrukce chodníků Kostomlaty nad Labem Labem – II. etapa a 
lávka přes Vlkavu u kostela“. 
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Usnesení č. 69/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 08.09.2022. 
 
Usnesení č. 70/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na převod pozemku p. č. 1010/5 a pozemku p. č. 1010/6, 
oba v katastrálním území Kostomlaty nad Labem, mezi panem M. Č., jako stranou darující a obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako stranou obdarovanou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová 

starostka obce 


