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Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 
č. 8/2019 konaného dne 10.12.2019 

 
 
Usnesení č. 84/2019    
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Richard Filip, p. 
Tomáš Houdek a p. Milan Veselý. 
 
Usnesení č. 85/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu p. Josefa Petráše a p. Miroslava 
Škorničku. 
 
Usnesení č. 86/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje program jednání zastupitelstva obce:  
1. Zahájení 
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Zpráva o činnosti rady obce 
4. Volba předsedy kontrolního a finančního výboru 
5. Schválení obecně závazné vyhlášky 
6. Informace o restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 
7. Finanční příspěvky organizacím a spolkům 
8. Schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
9. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na léta 2019-2022 
10. Schválení rozpočtu obce pro rok 2020 
11. Pověření starostky k provedení rozpočtového opatření k 31.12.2019 
12. Schválení výše poplatků a stočného na rok 2020 
13. Schválení příkazní smlouvy – dopravní obslužnost – Město Městec Králové 
14. Informace k dodatku příkazní smlouvy – Klub Kamarád z.s. 
15. Vyjmutí části nemovitostí ze zástavní smlouvy – DSO Kostomlatsko  
16. Odkoupení pozemku pod komunikací 
17. Diskuse 
18. Závěr 
 
Usnesení č. 87/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem revokuje svá usnesení č. 30/2016 a 31/2016 ze dne 
28.4.2016. 
 
Usnesení č. 88/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce. 
 
Usnesení č. 89/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Kostomlaty nad Labem. 
 
Usnesení č. 90/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
 
Usnesení č. 91/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním 
poplatku ze psů. 
 
Usnesení č. 92/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. 
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Usnesení č. 93/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje záměr restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 
v Kostomlatech nad Labem a zhotovení její repliky. 
 
Usnesení č. 94/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 219.800,- 
Kč Tělocvičné jednotě Sokol Kostomlaty nad Labem. 
 
Usnesení č. 95/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 80.000,- 
Kč Klubu Kamarád z.s., na činnost klubu. 
 
Usnesení č. 96/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 104.000,- 
Kč Klubu Kamarád z.s., na provoz obecní knihovny. 
 
Usnesení č. 97/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 78.063,- 
Kč Centru sociálních zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 
 
Usnesení č. 98/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu obce mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Kostomlaty nad Labem, jako příjemcem dotace, a obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem dotace, na rok 2020, a to ve výši 219.800,- Kč.  
 
Usnesení č. 99/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu obce mezi Klubem Kamarád z. s., jako příjemcem dotace, a obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
poskytovatelem dotace, na rok 2020, a to ve výši 80.000,- Kč určenou na činnost klubu.  
 
Usnesení č. 100/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu obce mezi Klubem Kamarád z. s., jako příjemcem dotace, a obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
poskytovatelem dotace, na rok 2020, a to ve výši 104.000,- Kč určenou na provoz knihovny, kdy 
vyplacení částky ve výši 70.000,- Kč je podmíněno poskytnutím dotace Klubu Kamarád z. s. 
Středočeským krajem.  
 
Usnesení č. 101/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z 
rozpočtu obce mezi Centrem sociálních zdravotních služeb Poděbrady o. p., jako příjemcem dotace, a 
obcí Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem dotace, na rok 2020, a to ve výši 78.063,- Kč. 
 
Usnesení č. 102/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kostomlaty nad 
Labem na léta 2019 – 2022. 
 
Usnesení č. 103/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočet obce na rok 2020 jako schodkový, 
přičemž schodek hospodaření bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let. Rozpočet je schválen 
v členění na jednotlivé paragrafy. 
 
Usnesení č. 104/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem pověřuje starostku obce k provedení rozpočtového opatření k 
31. 12. 2019. 
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Usnesení č. 105/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje pro rok 2020 níže uvedené poplatky: 
Poplatek za ODPADY:  
• Trvale hlášený občan      650,- Kč 
• Nemovitost, ve které není trvale hlášena žádná fyzická osoba 650,- Kč/nemovitost 
Poplatek ze psa v obci Kostomlaty nad Labem: 
• za prvního psa       100,- Kč 
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  150,- Kč              
Poplatek ze psa v obcích Hronětice, Lány, Rozkoš a Vápensko: 
• za prvního psa         50,- Kč 
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  100,- Kč              
Stočné pro rok 2020:  
• cena 1 m3 odkanalizované vody činí 42,99 Kč/m3 bez DPH, tj. 49,44 Kč/m3 včetně 15% DPH 
  
Usnesení č. 106/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti 
pro rok 2020 mezi Městem Městec Králové, jako příkazníkem a Obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
příkazcem. 
  
Usnesení č. 107/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí, že Rada obce rozhodla, v souladu s ust. § 
102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením 
Rady obce ze dne 26. 9. 2019, č. 188/2019, o schválení dodatku č. 1 Příkazní smlouvy o správě Obecní 
knihovny Kostomlaty nad Labem mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako příkazcem a Klubem  
Kamarád z.s., jako příkazníkem. 
 
Usnesení č. 108/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí vyjmutí nemovitých věcí: budovy čp. 351 se 
st. 22/2, budovy čp. 47 se st. 469, budovy čp. 237 se st. 648/3 a budovy čp. 321 se st. 659, vše v 
katastrálním území Kostomlaty nad Labem, ze zástavní smlouvy č. 2005-1691-N1, uzavřené dne  
29. 6. 2006 s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.   
 
Usnesení č. 109/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako stranou kupující a panem P. K., jako stranou prodávající, na prodej pozemku č. 377/8 v katastrálním 
území Kostomlaty nad Labem, do vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem. 
  
 
 
 
 
 

 
v.r. 

Ing. Romana Hradilová 
starostka obce 


