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P�ijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 
�. 6/2019 konaného 19.9.2019 

 
 
 
Usnesení �. 60/2019    
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Milan Veselý, p. Miroslav Škorni�ka a Ing. Miroslava Zajanová. 
 
Usnesení �. 61/2019 
ZO schvaluje ov��ovateli zápisu p. Tomáše Houdka a Bc. Zde�ku Keistovou.   
 
Usnesení �. 62/2019 
ZO schvaluje program jednání zastupitelstva obce:  

1. Zahájení 
2. Kontrola pln�ní p�ijatých usnesení 
3. Zpráva o �innosti rady obce 
4. Volba p�edsedy kontrolního a finan�ního výboru 
5. Požární �ád obce 
6. Schválení p�ijetí dotace – odpadní nádoby 
7. Zm�na z�izovacích listin – ZŠ, MŠ 
8. Darovací smlouva – ZŠ 
9. Vydání knihy o obci 
10. Poskytnutí finan�ního p�ísp�vku M�stské nemocnici M�stec Králové 
11. P�eložka elektrického vedení v Hron�ticích 
12. Rozpo�tové opat�ení �. 12  
13. Výsledky zadávacího �ízení „Revitalizace st�edu obce Kostomlaty nad Labem“ 
14. Zm�na zám�ru rekonstrukce lávky p�es Vlkavský potok 
15. Zm�na zám�ru rekonstrukce zázemí ke sportovnímu h�išti u ZŠ 
16. Zm�na využití „Domu služeb“ 
17. Diskuse 
18. Záv�r 

 
Usnesení �. 63/2019 
Zastupitelstvo obce bere na v�domí zprávu o �innosti Rady obce. 
 
Usnesení �. 64/2019   
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje obecn� závaznou vyhlášku �. 1/2019 Požární 
�ád obce. 
 
Usnesení �. 65/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje p�ijetí finan�ních prost�edk� ze Státního fondu životního prost�edí na akci 
„Systém sb�ru odpad� v Kostomlatech nad Labem“ ve výši 2.950.087,69 K� z programu 11531 – 
Opera�ní program životního prost�edí 2014 - 2020, poskytnuté obci Kostomlaty nad Labem Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace (Zm�na). 
 
Usnesení �. 66/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje z�izovací listinu Základní školy Kostomlaty nad Labem, p�ísp�vkové 
organizace ze dne 19. 9. 2019. 
 
Usnesení �. 67/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje z�izovací listinu Mate�ské školy Kostomlaty nad Labem, p�ísp�vkové 
organizace ze dne 19. 9. 2019. 
 
Usnesení �. 68/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu ze dne 19. 9. 2019, mezi Obcí Kostomlaty nad Labem a 
Základní školou Kostomlaty nad Labem, p�ísp�vkovou organizací. 
 
Usnesení �. 69/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje po�ízení knihy o obci a pov��uje starostku obce k uzav�ení smlouvy o dílo s 
autorkou textu. 
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Usnesení �. 70/2019   
ZO bere na v�domí žádost M�stské nemocnice M�stec Králové, a.s. a ukládá starostce obce, aby p�i 
p�íprav� rozpo�tu obce na rok 2020 vy�lenila �ástku 25.000,- K� na poskytnutí dotace z rozpo�tu obce 
M�stské nemocnici M�stec Králové, a.s. 
 
Usnesení �. 71/2019   
Zastupitelstvo obce neschvaluje p�eložku vedení nízkého nap�tí pro budovu �.p. 82 v Hron�ticích. 
 
Usnesení �. 72/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování studny na pozemku �. 3/1 v k. ú. Hron�tice. 
 
Usnesení �. 73/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpo�tové opat�ení �. 12 ze dne 19. 9. 2019. 
 
Usnesení �. 74/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku dodavatele MY3 architekti s.r.o., Vrchlického sad 1894/4, Brno, 
jako ekonomicky nejvýhodn�jší, na pln�ní ve�ejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „PD – 
Revitalizace st�edu obce Kostomlaty nad Labem“ za nabídkovou cenu 1.485.500,- K� bez DPH, bez ceny 
za autorský dozor. 
 
Usnesení �. 75/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a spole�ností MY3 architekti s.r.o., Vrchlického sad 1894/4, 
Brno, jako zhotovitelem, na pln�ní ve�ejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „PD – 
Revitalizace st�edu obce Kostomlaty nad Labem“ v maximální výši 1.505.500,- K� bez DPH, tj. v�etn� 
autorského dozoru. 
 
Usnesení �. 76/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje zm�nu zám�ru rekonstrukce lávek u mostu ev. �. 2725-4 a ukládá 
starostce obce zahájit zadávací �ízení na vypracování projektové dokumentace na samostatnou lávku 
p�es Vlkavský potok. 
 
Usnesení �. 77/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje zám�r p�emístit sídlo obecního ú�adu do budovy �p. 351 v Kostomlatech 
nad Labem a ukládá starostce obce zahájit zadávací �ízení na vypracování p�íslušné projektové 
dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


