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Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 
č. 1/2020 konaného dne 20.02.2020 

 
 
Usnesení č. 1/2020    
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Zbyněk Adam, Mgr. 
Aleš Křeček a ing. Petr Vild. 
 
Usnesení č. 2/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu Bc. Zdeňku Keistovou a p. 
Milana Veselého. 
 
Usnesení č. 3/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje program jednání zastupitelstva obce:  

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Finanční a kontrolní výbor  
4. Zpráva o činnosti rady obce 
5. Rozpočtové opatření  
6. Změna poplatku za stočné od 01.05.2020 
7. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 

Nymburk a.s. 
8. Darovací smlouvy – pozemky pod chodníky 
9. Výsledky zadávacího řízení – chodník v Hroněticích 
10. Pořízení automobilové cisterny pro Sbor dobrovolných hasičů Hronětice 
11. Dotace pro Mateřskou školu Kostomlaty nad Labem, příspěvkovou organizaci 
12. Rekonstrukce hřbitovní zdi 
13. Schválení inventarizace roku 2019 
14. Diskuse 
15. Závěr 

 
Usnesení č. 4/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce. 
 
Usnesení č. 5/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 20.02.2020. 
 
Usnesení č. 6/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje výši stočného od 01.05.2020 takto:  

• cena 1 m3 odkanalizované vody činí 44,95 Kč/m3 bez DPH, tj. 49,44 Kč/m3 včetně 10% DPH 
 
Usnesení č. 7/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem deleguje na valnou hromadu společnosti Vodovody a 
kanalizace Nymburk, a.s., jako svého zástupce pro rok 2020 starostku obce Ing. Romanu Hradilovou. 
 
Usnesení č. 8/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Darovací smlouvu na převod pozemku č. 585 
v katastrálním území Hronětice mezi manželi O. a A. B., jako stranou darující a obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako stranou obdarovanou. 
 
Usnesení č. 9/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Darovací smlouvu na převod pozemku č. 584 
v katastrálním území Hronětice mezi manželi J. a A. P., jako stranou darující a obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako stranou obdarovanou. 
 
Usnesení č. 10/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Darovací smlouvu na převod pozemku č. 493 
v katastrálním území Lány u Kostomlat nad Labem mezi manželi Z. a I. S., jako stranou darující a obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako stranou obdarovanou. 
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Usnesení č. 11/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje výsledky hodnocení a pořadí uchazečů v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba chodníku u č. 
p. 39 - Hronětice“. 
 
Usnesení č. 12/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje nabídku uchazeče BESTFIVE s. r. o., Brno, jako 
ekonomicky nejvýhodnější na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Výstavba chodníku u č. p. 39 - Hronětice“ za nabídkovou cenu 358.300,- Kč bez DPH s termínem plnění 
18 kalendářních dnů. 
 
Usnesení č. 13/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako objednatelem, a firmou BESTFIVE s. r. o., Brno, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výstavba chodníku u č. p. 39 - Hronětice“. Pokud 
vybraný dodavatel odmítne smlouvu o dílo podepsat, bude Smlouva o dílo uzavřena s uchazečem, který 
se umístil na druhém místě, případně analogicky dále na třetím místě. 
 
Usnesení č. 14/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako dárcem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, jako 
obdarovaným, na poskytnutí finančního daru ve výši 500.000,- Kč za účelem zvýšení akceschopnosti 
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a integrovaného záchranného systému. 
 
Usnesení č. 15/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje: 

a) investiční záměr na akci „Mateřská škola Kostomlaty nad Labem – stavební úpravy“ 
b) podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí s tím, že v případě přiznání dotace souhlasí s jejím 

dofinancováním do výše 100% nákladů. 
 
Usnesení č. 16/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje příkazní smlouvu dle varianty č. 1 mezi společností 
FILAGONA s.r.o, jako příkazníkem, a obcí Kostomlaty nad Labem, jako příkazcem, na zpracování žádosti 
o poskytnutí dotace na akci „Mateřská škola Kostomlaty nad Labem – stavební úpravy“.  
 
Usnesení č. 17/2020 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje inventarizační zprávu za rok 2019.  
 
 
 
 
 
 
 

v.r. 
Ing. Romana Hradilová 

starostka obce 


