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Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 
č. 4/2019 konaného 13.6.2019 

 
 
 
Usnesení č. 33/2019    
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Josef Petráš, Bc. Lukáš Vorlíček a p. Tomáš Houdek. 
 
Usnesení č. 34/2019 
ZO schvaluje ověřovateli zápisu p. Richarda Filipa a Mgr. Aleše Křečka. 
 
Usnesení č. 35/2019 
ZO schvaluje program jednání zastupitelstva obce:  

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Zpráva o činnosti rady obce 
4. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2018 
5. Schválení přidělení pozemku v nové lokalitě (26 RD) 
6. Schválení koupě pozemku p.č. 942/20 v k.ú. Kostomlaty nad Labem 
7. Výsledky zadávacího řízení „Pořízení dopravního automobilu pro obec Kostomlaty nad 

Labem“ (auto pro SDH Hronětice) 
8. Výsledky zadávacího řízení „MŠ Kostomlaty nad Labem stavební úpravy – I. etapa“ 
9. Výsledky zadávacího řízení „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon A“ 
10. Výsledky zadávacího řízení „PD – kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“ 
11. Schválení koupě pozemků p.č. 973/7 a 1368/8 v k.ú. Kostomlaty nad Labem 
12. Diskuse 
13. Závěr 

 
Usnesení č. 36/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce. 
 
Usnesení č. 37/2019 
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 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce 
Krajským úřadem pro Středočeský kraj a souhlasí s celoročním hospodařením obce Kostomlaty nad Labem 
v roce 2018, a to bez výhrad. 
 
Usnesení č. 38/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje účetní závěrku obce Kostomlaty nad Labem, 
sestavenou k 31.12.2018 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce  
30.615.823,30 Kč na účet výsledků hospodaření minulých účetních období. 
 
Usnesení č. 39/2019   
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/20 v k.ú. Kostomlaty nad Labem je pro obec 
nejvýhodnější nabídka slečny K. E., Mělník v nabídkové ceně 2.600.418,- Kč. 
 
Usnesení č. 40/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku č. 942/20 o výměře 334 m2 v 
katastrálním území Kostomlaty nad Labem mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako stranou kupující a 
společností České dráhy a.s., jako stranou prodávající za kupní cenu ve výši 160.000,- Kč. 
 
Usnesení č. 41/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku uchazeče AUTO VINKLER s. r. o., Praha 1, jako ekonomicky 
nejvýhodnější na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení dopravního automobilu pro 
obec Kostomlaty nad Labem“ za nabídkovou cenu 731.404,95 Kč bez DPH.  
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Usnesení č. 42/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako odběratelem, a 
společností AUTO VINKLER s. r. o., Praha 1, jako dodavatelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Pořízení dopravního automobilu pro obec Kostomlaty nad Labem“ za nabídkovou 
cenu 731.404,95 Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 43/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku uchazeče PAMA Poděbrady s. r. o., Poděbrady, jako ekonomicky 
nejvýhodnější na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „MŠ Kostomlaty nad 
Labem stavební úpravy – I. etapa“ za nabídkovou cenu 13.840.236,03 Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 44/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a 
společností PAMA Poděbrady s, r. o., Poděbrady, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „„MŠ Kostomlaty nad Labem stavební úpravy – I. etapa“ za nabídkovou 
cenu 13.840.236,03 Kč bez DPH za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené 
kopie všech dokladů požadovaných zákonem a požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci do 
10 pracovních dní ode dne obdržení výzvy k předložení těchto dokladů. Pokud vybraný dodavatel 
odmítne smlouvu o dílo podepsat nebo požadované doklady ve stanoveném termínu nepředloží, bude 
Smlouva o dílo uzavřena s uchazečem, který se umístil na druhém místě, případně analogicky dále na 
třetím místě. 
 
Usnesení č. 45/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku uchazeče Izolace Ústí s. r. o., Ústí nad Labem, jako ekonomicky 
nejvýhodnější na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty 
nad Labem – pavilon A“ za nabídkovou cenu 524.500,- Kč bez DPH.  
 
Usnesení č. 46/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem, a 
společností Izolace Ústí s. r. o., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon A“ za nabídkovou cenu 
524.500,- Kč bez DPH.  
 
Usnesení č. 47/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku uchazeče Fiala Projekty s. r. o., Praha 4, jako ekonomicky 
nejvýhodnější na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – kanalizace a vodovod – 
Vápensko a Rozkoš“ za nabídkovou cenu 650.000,- Kč bez DPH (za zhotovení všech stupňů projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru). 
 
Usnesení č. 48/2019 
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 – kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“ za nabídkovou cenu 650.000,- Kč bez 
DPH (za zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského 
dozoru). 
 
Usnesení č. 49/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako stranou kupující a 
panem J. S., jako stranou prodávající na prodej pozemků č. 973/7 a č. 1368/8 oba v katastrálním území 
Kostomlaty nad Labem do vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem za kupní cenu ve výši 17.000,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
          Ing. Romana Hradilová 
                  starostka obce 


