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Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 
č. 5/2019 konaného 24.7.2019 

 
 
 
Usnesení č. 50/2019    
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Richard Filip, Bc. Jan Kučera a Ing. Petr Zalabák. 
 
Usnesení č. 51/2019 
ZO schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Petra Vilda a Bc. Lukáše Vorlíčka. 
 
Usnesení č. 52/2019 
ZO schvaluje upravený program jednání zastupitelstva obce:  

1. Zahájení 
2. Přijetí dotace na „Pořízení dopravního automobilu pro obec Kostomlaty nad Labem“ (auto 

pro SDH Hronětice) 
3. Revokace usnesení a schválení smlouvy o dílo „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad 

Labem – pavilon A“ 
4. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Lysá 

nad Labem 
5. Diskuse 
6. Závěr 

 
Usnesení č. 53/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Pořízení nového dopravního prostředku pro 
obec Kostomlaty nad Labem“ (ev. č. HAS/DOP/037570/2019) ve výši 300.000,-- Kč a pověřuje 
starostku obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

b) přijetí dotace Ministerstva vnitra -  Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na 
akci „Kostomlaty nad Labem – Dopravní automobil“ (ident. č. 014D241009172) ve výši 450.000,- 
Kč 

c) spolufinancování akce „Pořízení nového dopravního prostředku pro obec Kostomlaty nad Labem“ 
a „Kostomlaty nad Labem – Dopravní automobil“ z rozpočtu obce 

 
Usnesení č. 54/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem revokuje svá usnesení č. 45/2019 a 46/2019 ze dne 13. 6. 
2019. 
 
Usnesení č. 55/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje výsledky hodnocení a pořadí uchazečů v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava střechy – ZŠ 
Kostomlaty nad Labem – pavilon A“. 
 
Usnesení č. 56/2019   
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí odstoupení uchazeče Izolace Ústí s. r. o., 
Ústí nad Labem, ze zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střechy – ZŠ 
Kostomlaty nad Labem – pavilon A“.   
 
Usnesení č. 57/2019   
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako objednatelem, a uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon A“ 
resp. třetím v pořadí za předpokladu, že s uchazečem, který se umístil, jako druhý v pořadí, nebude 
Smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – 
pavilon A“ uzavřena. 
 
Usnesení č. 58/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 24.7.2019. 
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Usnesení č. 59/2019 
ZO schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace“ mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako 
poskytovatelem dotace a společností Římskokatolická farnost Lysá nad Labem, IČ 48931926, jako 
žadatelem, pro rok 2019 ve výši 200.000,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 

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


