
 
 

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

dne 6. 12. 2018 
 

 

Usnesení č. 17N/2018                                                                                                                             
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. A. Křeček, Bc. Z. Keistová, Ing. P. Zalabák. 

Usnesení č. 18N/2018 
ZO schvaluje ověřovateli zápisu p. M. Škorničku a p. J. Petráše.  

Usnesení č. 19N/2018                                                                                                                                
ZO schvaluje  program jednání zastupitelstva obce:                                                            
 

1. Zahájení  
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Zpráva o činnosti rady obce 
4. Volba předsedy finančního a kontrolního výboru 
5. Volba členů finančního  a kontrolního výboru 
6. Finanční příspěvky organizacím a spolkům 
7. Schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
8. Schválení rozpočtového výhledu pro rok 2019 
9. Schválení rozpočtu obce pro rok 2019 
10. Schválení rozpočtového opatření č. 21 
11. Pověření starostky k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2018 
12. Schválení výše poplatků a stočného na rok 2019  
13. Schválení přidělení parcel 26 RD  
14. Schválení smlouvy o výpůjčce Vodovod – 26 RD 
15. Schválení příkazní smlouvy Dopravní obslužnost 
16. Schválení Základních pravidel postupů souvisejících se zpracováním osobních 

údajů 
17. Schválení Změnového listu č. 1 a Dodatku č. 1 k SoD – hřbitovní zeď 
18. Diskuse  
19. Závěr 

 

Usnesení č. 20N/2018: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce. 
 

Usnesení č. 21N/2018: 
ZO schvaluje finanční příspěvky organizacím, které požádaly o dotaci z obecního rozpočtu na 
rok 2019, a to v následující výši: 
 
Název organizace Částka v Kč 

1. Myslivecký spolek Polabí  25 000  
2. Svaz postižených civilizačními 

chorobami 
2 000  

3. KLOSE CUP- Liga na boso VI 5 000 
4. TJ Sokol 200 000 



 
5. Farní charita Lysá – Tříkrálový 

koncert 
5 000 

6. Domácí hospic Nablízku 5 000 
7. Klub Kamarád - knihovna 34 000 
8. Klub Kamarád  80 000 
9. Sport: Chanbara   10 000 
10. Římskokatolická farnost – 

restaurování vitráží v kostele  
sv. Bartoloměje 

200 000 

 

Usnesení č.: 22N/2018 
Zastupitelstvo obce 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, na rok 2019, a to ve výši 200 000 Kč.  

 
Usnesení č.: 23N/2018 
Zastupitelstvo obce 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 2019, a to ve výši 80 000 Kč.  
 
Usnesení č.: 24N/2018 
Zastupitelstvo obce 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 2019, a  to ve výši 34 000 Kč (na provoz obecní knihovny).  
 
Usnesení č.: 25N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kostomlaty nad Labem na 
léta 2018 – 2021. 
 
Usnesení č.: 33N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2019 jako schodkový, přičemž schodek 
hospodaření bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let. Rozpočet je schválen 
v členění na jednotlivé paragrafy. 
 
Usnesení č.: 26N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 21 ze dne 6. 12. 2018. 
 
Usnesení č.: 27N/2018 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 
2018. 
 
Usnesení č.: 28N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2019 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 2019:  



 
• cena 1 m3 odkanalizované vody činí 41,14 Kč/m3 bez DPH, tj. 47,31 Kč/m3 včetně 

15% DPH 
 
Usnesení č.: 29N/2018 
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/31 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka paní Ing. L. K., Liberec, v nabídkové ceně 1 773 577 Kč. 
 
Usnesení č.: 30N/2018 
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/34 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka pana M. Š., Kostomlaty nad Labem, v nabídkové ceně  
1 654 000 Kč. 

 
Usnesení č.: 31N/2018 
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/20 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka pana E. K., Praha 9, v nabídkové ceně 2 350 000 Kč. 
 
Usnesení č.: 32N/2018 
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/21 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je 
pro obec nejvýhodnější nabídka paní D. K., Praha 9, v nabídkové ceně 2 353 400 Kč. 

 
Usnesení č.: 34N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 100/2018  mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako půjčitelem, a společností Vodovody a kanalizace a. s., Nymburk, jako 
vypůjčitelem, na výpůjčku vodovodního řadu PE 100 RC SDR 17 d90 o délce 585,79m 
vybudovaného v nové lokalitě 26 RD v Kostomlatech nad Labem. 
 
Usnesení č.: 35N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
(provozovatelů) provozně souvisejících vodovodů mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
vlastníkem a přebírajícím, společností Vodovody a kanalizace a. s., Nymburk, jako 
provozovatelem a předávajícím, a Svazkem obcí Kostomlatsko, jako vlastníkem a 
předávajícím, souvisejícím se zajištěním provozu vodovodního řadu vybudovaného v nové 
lokalitě 26 RD v Kostomlatech nad Labem. 
 
Usnesení č.: 36N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro 
rok 2019 mezi městem Městec Králové, jako příkazníkem, a obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
příkazcem. 
 
Usnesení č.: 37N/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních 
údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR. 
 
Usnesení č.: 38N/2018 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem ukládá jednotlivým členům zastupitelstva obce, 
aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Starostovi obce ukládá zajistit 
dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů obecním úřadem a při plnění smluv, 
jejichž předmětem je zpracování osobních údajů. 
 
 
Usnesení č.: 39N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Obnova hřbitovní zdi 
v Kostomlatech nad Labem“. 



 
 
Usnesení č.: 40N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele S-2018-
03 a č. smlouvy zhotovitele 02-2018 ze dne 1. 10. 2018 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako objednatelem, a společností Bureš stavební s. r. o., Kostomlaty nad Labem, jako 
zhotovitelem, na stavbu s názvem „Obnova hřbitovní zdi v Kostomlatech nad Labem“. 
 
Usnesení č.: 41N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje následný prodej části pozemku č. 836/21 v k. ú. Kostomlaty 
 n. L. za předpokladu splnění všech podmínek vydaných stavebním úřadem v Nymburce při 
dodržení minimální velikosti jednotlivých parcel 800 m2 a za podmínky, že veškeré nezbytné 
náklady související s výstavbou a úpravou inženýrských sítí (přístupová komunikace apod.) 
půjdou k tíži vlastníka nemovitosti. Současně vlastník zajistí umístění jímky kanalizace na 
veřejně přístupném pozemku obce. 


