
                       Přijatá usnesení ze zasedání ZO č. 2/2017 ze dne 27. 4. 2017                                                            
 
Usnesení č. 19/2017                                                                                                 
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: slečna Ing. Kateřina Dudlová, pan David 
Melinger, paní Ing. Miroslava Zajanová 

Usnesení č. 20/2017                                                                                                                   
ZO schvaluje ověřovateli zápisu paní Mgr. Milenu Hercokovou a pana Ing. Petra Zalabáka                                                                                                         
 
Usnesení č. 21/2017 
ZO schvaluje program jednání zastupitelstva obce                                                                  

Program jednání ZO: 

1.   Zahájení  
2.   Kontrola plnění přijatých usnesení 
3.   Zpráva o činnosti rady obce 
4.   Zpráva finančního výboru 
5.   Zpráva kontrolního výboru 
6.   Směnná smlouva na pozemky v k. ú. Hronětice 
7.   Kupní smlouva na pozemek v k. ú. Hronětice 
8.   Kupní smlouva MULTICAR – plošina 
9.   Kupní smlouva – sekačka 
10.   Schválení stavebního záměru na stavbu technického zázemí u Domu služeb 
11.   Využití obecní budovy – Dům služeb  
12.   Záměr na prodej stavebních parcel (26 RD) 
13.   Rozpočtové opatření 
14.   Zveřejňování příspěvků v Kostomlatských novinách 
15.   Diskuse 
16.   Závěr 

 
Usnesení č. 22/2017 

         ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce                                                          
 
Usnesení č. 23/2017 
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru                                                                   

Usnesení č. 24/2017                                                                                                                 
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru                                                                
 
Usnesení č. 25/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 324/3 v k. ú. Hronětice 
mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako prodávajícím a panem M. P., Kostomlaty nad Labem 
jako kupujícím za cenu 8 500,- Kč. 
 
Usnesení č. 26/2017  
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako 
prodávajícím a společností Com Pakt Energy a. s., Praha 9 jako kupujícím na prodej vozidla 
Multicar - M25, SUB, MP 10 (montážní plošiny) RZ 3S3 5769 s tím, že veškeré náklady, 
spojené s převodem tohoto vozidla, hradí kupující. 
 
 
 
 



Usnesení č. 27/2017 
ZO pověřuje starostku obce k jednání, směřujícím k odkoupení pozemku st. 14/3 a 22/2 v k. 
ú. Kostomlaty nad Labem do vlastnictví obce. 
 
Usnesení č. 28/2017 
ZO pověřuje starostku obce k zajištění ankety názorů občanů na využití Domu služeb. 
 
Usnesení č. 29/2017 
ZO pověřuje starostku obce zpracováním zadávací dokumentace na zhotovitele stavby 
„Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro skupinu RD v k. ú. Kostomlaty nad Labem 
(26RD)“. 
 
Usnesení č. 30/2017 
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 27. 4. 2017 
 
Usnesení č. 31/2017 
ZO schvaluje odkoupení pozemků o celkové výměře 1.408 m2 v katastrálním území 
Kostomlaty nad Labem za cenu 610,- Kč/m2.  
 
Usnesení č. 32/2017                                                                                                                            
ZO schvaluje podání žádosti o zahájení pozemkových úprav ve všech katastrálních územích 
naší obce. 
 
Usnesení č. 33/2017  
ZO schvaluje nákup herních prvků pro dětské hřiště u obecního úřadu v celkové hodnotě do 
200.000,- Kč  
 

 
 
 
                                            ………………………………… 
                                               Ing. Romana Hradilová 
 
 


