
 
 

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 2/2018 ze 
dne 4. 4. 2018 

 

 

Usnesení č. 16/2018                                                                                                                             
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Kateřina Dudlová, Mgr. Milena Hercoková a 
pan David Melinger. 

 
Usnesení č. 17/2018 
ZO schvaluje ověřovateli zápisu  Ing.  Miroslavu Zajanovou a Bc. Jana Kučeru. 

 

Usnesení č. 18/2018                                                                                                                               
ZO schvaluje  program jednání zastupitelstva obce:                                                                                           

1.   Zahájení  
2.   Kontrola plnění přijatých usnesení 
3.   Zpráva o činnosti rady obce 
4.   Schválení inventarizace  
5.   Revokace usnesení: pozemek – 26 RD 
6.   Schválení parcel 26 RD – II. etapa 
7.   Telekomunikační rozvody - lokalita 26 RD 
8.   Schválení názvu ulice v nové lokalitě 
9.   Změna dodavatele elektřiny a plynu   
10.  Schválení záměru na změnu rozsahu PD na chodníky v našich obcích 
11.  Schválení Dodatku č. 1 k SoD na zhotovení PD 
12.  Navýšení mzdových prostředků pro technické pracovníky obce 
13.  Řešení současného stavu haly BIOS 
14.  Diskuse 
15.  Závěr 
 

Usnesení č. 19/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 
 
Usnesení č. 20/2018 
Zastupitelstvo obce  schvaluje inventarizační zprávu za rok 2017. 
 
Usnesení č. 21/2018 
Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 98/2017 ze dne 22. 11. 2017. 
 
Usnesení č. 22/2018 
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/13 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka pana P. P. v nabídkové ceně 1 425 000 Kč. 
 
Usnesení č. 23/2018 
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/16 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka pana M. Š. v nabídkové ceně 1 301 011 Kč. 
 
 
 



 
Usnesení č. 24/2018 
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/19 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka pana P. K. v nabídkové ceně 1 272 108 Kč. 
 
Usnesení č. 25/2018 
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/26 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka pana J. Č. v nabídkové ceně 1 360 000 Kč. 
 
Usnesení č. 26/2018 
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/27 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka paní L. F. v nabídkové ceně 1 253 333 Kč. 
 
Usnesení č. 27/2018 
Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce zajistit opakované zveřejnění záměrů zbývajících 
pozemků v nové lokalitě (26 RD) za stejných podmínek, do doby než budou všechny 
pozemky prodány novým vlastníkům. 
 
Usnesení č. 28/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje, v rámci realizace výstavby inženýrských sítí a komunikací pro 
lokalitu 26 RD v Kostomlatech nad Labem, variantu č. 3, tj. pokládka chrániček pod nově 
budovanou komunikaci. 
 
Usnesení č. 29/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje pojmenování nových ulic v k. ú. Kostomlaty nad Labem v nové 
lokalitě (26 RD) názvem „Západní“, „Severní“, „U Sadu“ a „Kolmá“. Situační plánek tvoří 
přílohu č. 1 tohoto usnesení. 
 
Usnesení č. 30/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozsahu předmětu plnění pro zadávací řízení na 
zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků. Původní rozsah tj. chodníky 
podél ul. 9. května a část ul. Hronětická bude rozšířen o chodníky v ul. Hronětická (za 
železniční tratí) a Podle Dráhy v Kostomlatech nad Labem, v Lánech, Hroněticích a Rozkoši 
a ukládá starostce obce v souladu se Směrnicí č. 2/2018 k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu znovu zahájit zadávací řízení. 
 
Usnesení č. 31/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele S-2017-
04 a č. smlouvy zhotovitele 44/2017) mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a 
společností Fiala Projekty s. r. o., Praha 4, na zhotovení díla “PD Oprava a intenzifikace ČOV 
Kostomlaty nad Labem“.  
 
Usnesení č. 32/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 28. 3. 2018 
 
 


