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                                                            ZÁPIS 
ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 2N/2018, které se konalo dne 
6. 12. 2018 v jídelně ZŠ Kostomlaty nad Labem 
 
 
Přítomni: Zbyněk Adam, Richard Filip, Mgr. Milena Hercoková, Tomáš Houdek, Ing. Romana 
Hradilová, Bc. Zdeňka Keistová, Bc. Jan Kučera, Mgr. Aleš Křeček, Josef Petráš, Miroslav 
Škornička, Ing. Petr Vild, Bc. Lukáš Vorlíček, Milan Veselý, Ing. Miroslava Zajanová, Ing. Petr 
Zalabák 
 
Bod č. 1: Zahájení 
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 2N/2018 zahájila starostka obce Ing. Romana Hradilová 
v 18:02 hod. 
Konstatovala, že je přítomno 15 členů ZO, a zastupitelstvo je tudíž schopno schvalovat 
usnesení z tohoto jednání. 
Zapisovatelkou jednání ZO určila PhDr. Ivanu Šmejdovou, u které byl k nahlédnutí zápis 
z minulého jednání.  
 
Pro přípravu usnesení starostka navrhla jmenovat tříčlennou návrhovou komisi ve složení Mgr. 
Aleš Křeček, Bc. Zdeňka Keistová a Ing. Petr Zalabák. Nikdo neměl jiný návrh, proto dala 
starostka hlasovat o návrhové komisi v tomto složení.                                                                                 

Usnesení č. 17N/2018                                                                                                                              
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Aleš Křeček, Bc. Zdeňka Keistová, Ing. Petr 
Zalabák.  
Hlasování:  15 x pro                                                       
 

Ověřovateli zápisu navrhla starostka tyto členy ZO: p. Miroslava Škorničku a p. Josefa Petráše. 
Žádný protinávrh nebyl, proto dala starostka hlasovat o navržených ověřovatelích. 

Usnesení č. 18N/2018 
ZO schvaluje ověřovateli zápisu p. Miroslava Škorničku a p. Josefa Petráše.                                         
Hlasování:  15 x pro 

 
Po splnění úvodních formalit starostka přešla k programu, který byl vyvěšen na úřední desce 
obce. Navrhla zastupitelům, aby byl doplněn o další bod, a to vzhledem k tomu, že se až  
v průběhu přípravy podkladů na ZO objevila potřeba danou záležitost projednat. Navrženým  
doplňujícím bodem  bylo „Schválení Změnového listu č. 1 a Dodatku č. 1 k SoD – hřbitovní  
zeď“, v případě schválení jeho zařazení by byl tento bod nově bodem č. 17. U ostatních  
bodů by došlo k jejich přečíslování.  
 
Nikdo ze zastupitelů již nedoplnil takto upravený program dnešního jednání, proto starostka 
dala hlasovat o doplněném programu jednání zastupitelstva obce. 
 
Usnesení č. 19N/2018                                                                                                                               
ZO schvaluje program jednání zastupitelstva obce:                                                                                           
 

1. Zahájení  
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Zpráva o činnosti rady obce 
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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 

 
Hlasování:  15 x pro 

 
Bod č. 2: Kontrola plnění přijatých usnesení  
K tomuto bodu starostka uvedla, že zápis ze zasedání ZO č. 6/2018 ze dne 27. 9. 2018 byl 
vyhotoven dne 3. 10. 2018 a dne 4. 10. 2018 byl odeslán ověřovatelům, zápis č. 1N/2018 ze 
dne 1. 11. 2018 byl vyhotoven 9. 11. 2018 a dne 13. 11. 2018 odeslán ověřovatelům.  
Dále připomněla, že aktuální přehled plnění přijatých usnesení byl členům ZO zaslán 
s předstihem k seznámení a současně byl zveřejněn na webu obce stejně tak jako zápis  
z minulého zasedání ZO. 
Dotázala se, zda má někdo z řad členů ZO či přítomných občanů k tomuto bodu nějaké 
připomínky. Nikdo s žádnou připomínkou nevystoupil. 
 
 
Bod č. 3: Zpráva o činnosti rady obce 
Bc. Zdeňka Keistová nejprve informovala přítomné, že od posledního zasedání ZO se rada 
obce sešla 5x (11/2018 – 15/2018). Poté přednesla zprávu o činnosti rady obce. 
M. Veselý se v návaznosti na informaci o dodávce a instalaci 4 ks dvouplášťových 
nerezových komínů s vložkou na plynová topidla v hale BIOS zeptal na jejich cenu. Starostka 
uvedla částku cca 100 000 Kč, a to včetně revize. 
Poté Bc. Keistová dala hlasovat o usnesení. 
 

Usnesení č. 20N/2018                                                                                                                               
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 
Hlasování:  15 x pro 

 

 

Bod č. 4: Volba předsedy finančního a kontrolního výboru (FV, KV) 
Starostka uvedla tento bod odkazem na ustavující zasedání ZO, při němž nebyli zvoleni 
předsedové ani členové výborů, a jednotlivá politická uskupení byla vyzvána, aby připravila  
do prosincového zasedání ZO návrhy na tyto funkce. Žádný návrh však nebyl dodán. Ani  
nyní nikdo z řad zastupitelů nenavrhl vhodného kandidáta na uvedené pozice, proto  
byl tento i následující bod č. 5 (Volba členů FV a KV) přesunut do příštího zasedání ZO.  
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Starostka opětovně vyzvala zastupitele, aby zvážili návrhy na kandidáty s vědomím, že je  
třeba věnovat obci čas, jestliže byli občany zvoleni.  
 
 
Bod č. 6: Finanční příspěvky organizacím a spolkům 
Starostka seznámila přítomné s důvodovou zprávou k tomuto bodu. Poté dala prostor 
zastupitelům k připomínkám a dotazům. 
Jako první se přihlásil p. M. Veselý. Udivilo jej, že Sokol, zajišťující širokou škálu sportovních 
aktivit pro děti i dospělé v obci, dostává od obce několik let stále stejnou dotační částku, a 
zpochybnil dotaci ve stejné výši 200 000 Kč pro Římskokatolickou farnost na rekonstrukci 
vitráží v kostele sv. Bartoloměje. Navrhl navýšení dotace pro Sokol na 400 000 Kč, a pokud 
obec prostředky nenajde, navrhl snížit položku v rozpočtu na rekonstrukci mateřské školy, 
která je podle něj nadsazená, a ušetřenou částku dát Sokolu. Jinou možností, kde najít 
navýšení dotace pro Sokol, by byla podle něj ušetřená částka za odměny členů zastupitelstva, 
kterých se zastupitelé na ustavujícím zasedání vzdali. Tuto variantu podpořila Ing. Zajanová. 
Starostka nejprve uvedla do souvislostí žádost Římskokatolické farnosti (ŘF) na opravu 
vzácných vitráží. Připomněla, že bylo zavedeno přispívat ŘF ročně částkou 50 000 Kč na 
opravu kostela, který je jedinou skutečnou kulturní památkou obce a je nezřídka využíván pro 
její propagaci. Za poslední 4 roky však obec neposkytla žádný příspěvek a z toho se odvíjí  
navržená částka. Dále řekla, že je třeba vidět výši dotace v kontextu celkových nákladů na 
rekonstrukci vitráží, které činí cca 800 000 Kč.  K výši navržené dotace pro Sokol uvedla, že 
obec má sice na účtu relativně dost finančních prostředků, nicméně obec čeká mnoho 
zásadních rekonstrukcí, od MŠ, sběrných dvorů přes Dům služeb až po chodníky atd. Kromě 
toho končí Sokol vždy s přebytkem na účtu.  
Mgr. Hercoková souhlasila se starostkou, že se obec musí chovat jako řádný hospodář, ovšem 
stejně tak se musí chovat i organizace Sokola, vlastnící sokolovnu, která chátrá a zasluhuje 
rovněž rekonstrukci. Je třeba odlišit prostředky na činnost a na opravy.  
Na dotaz starostky, zda mají Sokolové připravený konkrétní projekt např. na opravu střechy 
sokolovny, na němž by se obec mohla podílet spoluúčastí, Mgr. Hercoková odpověděla, že 
problém spočívá v tom, že stávající veřejnoprávní smlouva (VPS) s podporou investic 
nepočítá, umožňuje poskytování dotací pouze na činnost spolků a náklady na energie.  
 
18.33 hod. opustil jednací místnost p. Z. Adam 
18.35 hod. p. Z. Adam se vrátil zpět 
 
Ze strany vedení obce zazněl dotaz, zda a v jaké výši dostává Sokol příspěvek od župy. Ten  
je však podle Sokolů minimální a investice nemůže řešit. Rozvinula se široká diskuse, do níž 
se zapojilo i mnoho přítomných zástupců Sokola. Ti, ať již z řad zastupitelů či občanů, uvedli 
mnoho dílčích argumentů na podporu zvýšení dotace pro Sokol, mj. práci trenérů bez nároků 
na odměnu, jimiž obhajovali hospodaření této organizace.  
Bc. Kučera z řad zastupitelů navrhl společný postup spočívající v tom, že bude předložen 
konkrétní projekt, jak již bylo zmíněno, pak bude možné hledat společné řešení. Řekl, že je 
přesvědčený, že v takovém případě se obec nebude spoluúčasti bránit.  
Jedním z možných řešení rekonstrukce sokolovny by bylo podle starostky v minulosti již 
uvažované převedení objektu sokolovny na obec, která by v případě svého majetku mohla 
žádat o dotaci na rekonstrukci. Nemůže však investovat do objektu, který jí nepatří. Starostka 
zmínila nedávnou obdobnou situaci v Semicích, kde tímto způsobem sokolovnu úspěšně 
rekonstruovali. Ze své zkušenosti z jedné z minulých valných hromad Sokola však ví, že Sokol 
budovu na obec převádět nehodlá. Na podporu této informace vystoupil pan L. K. z řad 
občanů, který se zmíněné valné hromady rovněž zúčastnil a zamítavé stanovisko Sokola 
k převodu sokolovny na obec potvrdil. 
Na probíhající debatu všech přítomných zareagoval Ing. Zalabák, podpořený p. Filipem,  
doporučením nevysilovat se nikam nevedoucími půtkami, ale zamyslet se nad vytvořením 
jasné koncepce, kterou pak bude možné společně naplňovat.  
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Mgr. Hercoková poté připomněla finanční náročnost samotného zpracování projektu a chtěla 
vědět, zda by se obec podílela i na úhradě této fáze. Starostka navrhla pro takový případ 
vypracovat samostatnou veřejnoprávní smlouvu. R. Filip upozornil na finanční náročnost 
zpracování projektů v souvislosti s rizikem neúspěchu při žádosti o dotaci. 
 
19.02 odešel z jednací místnosti p. R. Filip 
19.05 se p. Filip vrátil na jednání 
 
M. Veselý se vrátil k použití peněz ušetřených za odměny zastupitelů ve prospěch Sokola. Pan 
J. T. z řad občanů navrhl hlasovat na příštím zasedání ZO o tom, kteří zastupitelé se vzdávají 
své odměny, a získanou konkrétní částku pak poskytnout Sokolu formou daru. Starostka 
přislíbila připravit tento bod a zařadit jej do programu příštího ZO.  
Bc. Kučera projevil radost nad účastí početné skupiny členů Sokola na tomto jednání a vyjádřil 
přání, že by to mohl být začátek nové spolupráce mezi obcí a touto pro obec významnou 
organizací. 
Starostka poté přečetla návrh na usnesení a nechala o něm hlasovat. 
 
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 civilizač. 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 

Hlasování:  10 x pro, 2 x proti (M. Veselý, J. Petráš), 3x se zdržel (Mgr. Hercoková,  
T. Houdek, Bc. Vorlíček)   
 
 
Bod č. 7: Schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Starostka seznámila přítomné s důvodovou zprávou a dala prostor pro dotazy či připomínky. 
Mgr. Hercoková se zeptala, proč zastupitelé obdrželi předem v podkladech jinou důvodovou 
zprávu, než byla nyní přečtena. PhDr. Šmejdová vysvětlila, že důvodová zpráva byla po 
odeslání podkladů doplněna o vysvětlení týkající se úpravy textu vzorové smlouvy, kterou 
iniciovala Mgr. Hercoková na ZO 1/2018. Zastupitelům nebyla doplněná verze důvodové 
zprávy zaslána vzhledem k celkově velkému rozsahu podkladových materiálů s tím, že bude 
jednodušší vysvětlit úpravu až ústně. 
Jiné dotazy nebyly, proto zastupitelé hlasovali o návrzích usnesení. 
 
Usnesení č.: 22N/2018 
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce mezi Tělocvičnou 
jednotou Sokol Kostomlaty n. Labem, jako příjemcem dotace, a obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako poskytovatelem, na rok 2019, a to ve výši 200 000 Kč.  
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Hlasování:  10 x pro, 2 x proti (M. Veselý, J. Petráš), 3x se zdržel (Mgr. Hercoková,  
T. Houdek, Bc. Vorlíček)   
 
Usnesení č.: 23N/2018 
ZO 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.  
Hlasování:  15 x pro  
 
Usnesení č.: 24N/2018 
ZO 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).  
Hlasování:  15 x pro  
 
 
Bod č. 8:  Schválení rozpočtového výhledu pro rok 2019 
Starostka přečetla důvodovou zprávu k tomuto bodu, a protože se nikdo z přítomných 
zastupitelů nepřihlásil s připomínkou, dala hlasovat o návrhu usnesení.  
 
Usnesení č.: 25N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kostomlaty nad Labem na 
léta 2018 – 2021. 
Hlasování:  15 x pro  
 
 
Bod č. 9: Schválení rozpočtu obce pro rok 2019 
Přítomní zastupitelé i občané vyslechli důvodovou zprávu k rozpočtu obce, kterou přečetla 
starostka. O slovo se přihlásila Mgr. Hercoková a ptala se na konkrétní akce u vybraných 
položek na straně výdajů, např. položka ZŠ, místní hodnoty kulturního, národního a 
historického povědomí, sportovní zařízení v majetku obce, pohřebnictví. Ke jmenovaným 
položkám uvedla starostka vždy konkrétní naplánované projekty. V souvislosti s výdaji na 
odpadové hospodářství upozornila Mgr. Hercoková, že ZO bylo informováno o získání dotace 
ve výši cca 3 mil Kč, ta však není zohledněna na straně příjmů.  
M. Veselý zpochybnil výši předpokládaných nákladů na rekonstrukci MŠ v pol. 3111, podle něj 
je částka více než 15 mil Kč výrazně nadsazená, a proto by chtěl vidět projektovou 
dokumentaci. Starostka sdělila, že se s ní může kdykoli seznámit na OÚ.  
Podobně rozporoval M. Veselý nutnost rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ v zamýšleném 
rozsahu, který podle něj nenajde v obci velikosti Kostomlat n. L. využití.  
Starostka proto požádala o názor ředitelku ZŠ Kostomlaty n. L. Mgr. Eriku Drobnou. Ta 
vyjádřila své přesvědčení o maximálním využití nového sportoviště ze strany školy. Uvedla, že 
je připravena navýšit počet hodin tělesné výchovy, což považuje v dnešní době za velmi 
důležité. Možnost rekonstruovat sportovní hřiště v zamýšleném rozsahu proto velmi vítá a je 
přesvědčená, že hřiště bude využívat nejen škola, ale široká kostomlatská veřejnost. 
Na dotaz Ing. Zajanové týkající se vypsání příslušné dotační výzvy, starostka uvedla, že byla 
zveřejněna teprve v nedávné době. 
Mgr. Hercoková se vrátila k úpravě rozpočtu. Uvedla, že pokud se má o něm hlasovat, musí 
být k dispozici finální verze, a proto je třeba doplnit na straně příjmů již zmíněnou částku cca  
3 mil Kč dotace na odpadové hospodářství. Starostka tedy navrhla pro tuto chvíli odložit 
tento bod s tím, že telefonicky zjistí u účetní obce přesnou částku. 
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Bod č. 10: Schválení rozpočtového opatření č. 21 
Starostka přečetla důvodovou zprávu, poté vyzvala zastupitele k připomínkování. Nikdo 
k tomuto bodu nic neměl, proto nechala hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení č.: 26N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 21 obce Kostomlaty ze dne 6. 12. 
2018. 
Hlasování:  15 x pro  
 
 
Bod č. 11: Pověření starostky k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2018 
Po seznámení přítomných s důvodovou zprávou nechala starostka hlasovat o návrhu 
usnesení. 
 
Usnesení č.: 27N/2018 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 
2018. 
Hlasování:  15 x pro  
 
 
Bod č. 12: Schválení výše poplatků a stočného na rok 2019  
Starostka přečetla důvodovou zprávu k tomuto bodu a zeptala se, zda má někdo ze zastupitelů 
dotaz či připomínku. Protože tomu tak nebylo, mohli zastupitelé hlasovat  
o návrhu usnesení. 
 
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 
Hlasování:  15 x pro  
 
 
 
Bod č. 13: Schválení přidělení parcel 26 RD  
S důvodovou zprávou seznámila přítomné Bc. Keistová. K bodu č. 13 nebyly dotazy, 
zastupitelé přešli k hlasování o návrzích usnesení. 
Starostka mezitím telefonicky ověřovala potřebné skutečnosti k úpravě návrhu rozpočtu.  
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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. 
Hlasování:  15 x pro  
 
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. 
Hlasování:  15 x pro  

 
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. 
Hlasování:  15 x pro  
 
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. 
Hlasování:  15 x pro  
 
 
Bod č. 9: Schválení rozpočtu obce pro rok 2019 - pokračování 
Starostka se vrátila k bodu č. 9 Schválení rozpočtu. Podala vysvětlení, proč nebyla získaná 
dotace ve výši více než 3 mil Kč zapracována do příjmů v návrhu rozpočtu. Na základě 
konzultace s účetní obce vysvětlila, že získaná dotace představuje nejvyšší možnou výši 
dotace, nikoli však konečnou částku. Tu je totiž nejprve nutné vysoutěžit. Teprve tato 
konkrétní částka může být a bude započtena do příjmů rozpočtu obce pro rok 2019. Proto 
zastupitelé nyní na výzvu starostky hlasovali o původně předloženém návrhu rozpočtu na rok 
2019. 
 
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. 
Hlasování:  14 x pro    1x se zdržel (Mgr. Hercoková) 
 
 
Bod č. 14: Schválení smlouvy o výpůjčce Vodovod – 26 RD 
Po přečtení důvodové zprávy, k níž nikdo ze zastupitelů neměl připomínky, nechala 
starostka hlasovat o návrzích usnesení. 
 
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. 
Hlasování:  15 x pro  
 
 
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 
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předávajícím, souvisejícím se zajištěním provozu vodovodního řadu vybudovaného v nové 
lokalitě 26 RD v Kostomlatech nad Labem. 
Hlasování:  15 x pro  
 
 
Bod č. 15: Schválení příkazní smlouvy Dopravní obslužnost 
Důvodovou zprávu přečetla Bc. Keistová. Dotazy ani připomínky nezazněly, proto mohla 
požádat přítomné, aby hlasovali o návrhu usnesení.  
 
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. 
Hlasování:  15 x pro  
 
 
Bod č. 16: Schválení Základních pravidel postupů souvisejících se zpracováním 
osobních údajů 
Starostka přečetla důvodovou zprávu, poté se zeptala, zda má někdo ze zastupitelů dotazy 
k tomuto bodu. Nikdo se nepřihlásil, proto starostka nechala hlasovat o návrzích usnesení. 
 
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. 
Hlasování:  15 x pro  
 
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. 
Hlasování:  15 x pro  
 
 
Bod č. 17: Schválení Změnového listu č. 1 a Dodatku č. 1 k SoD – hřbitovní zeď 
Po seznámení se s důvodovou zprávou, kterou přednesla starostka, se jako první zeptal M. 
Veselý, kam se vozila suť a zemina ze stavby hřbitovní zdi, připomněl, že to je součástí 
smlouvy.  
Ing. Vild potvrdil, že má potvrzení o odvozu a ekologickém zpracování stavebního odpadu. 
Poté M. Veselý četl rozpočtové položky smlouvy, které byly podle něj navýšeny, a uvedené 
ceny ostře kritizoval. Proti této kritice, která mnohdy zacházela za hranice korektního 
jednání, se ozval nejprve p. Filip, poté starostka a Ing. Vild. 
 
 
19.59. hod. opustil zasedání Mgr. Křeček 
20.03 hod. se Mgr. Křeček vrátil do jednací místnosti  
 
Ing. Vild odmítl formu, kterou M. Veselý kritizoval ceny zakázky. Rovněž se ohradil proti 
nařčení, že změnil její rozpočet, a sdělil M. Veselému, že je připraven se sejít a tuto otázku 
v klidu a slušnosti projednat.  
Z řad občanů se pan F. B. zajímal, proč je opravovaná část hřbitovní zdi postavená jinak, 
než původní části, když je podle něj zeď památkově chráněná. Tuto skutečnost starostka 
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vyvrátila a uvedla, jednak že obec má povinnost starat se o svůj majetek, jehož součástí je 
hřbitovní zeď, jednak že byla oprava konzultována s památkáři, kteří tento způsob opravy 
doporučili.  
Poté starostka přešla k přečtení návrhu na usnesení a nechala o něm hlasovat. 
 
Usnesení č.: 39N/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Obnova hřbitovní zdi 
v Kostomlatech nad Labem“. 
Hlasování:  8 x pro, 1 x proti (M. Veselý), 6 x se zdržel (J. Petráš, Bc. Vorlíček, T. 
Houdek, M. Škornička, Ing. Zajanová, Mgr. Hercoková)   
 
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“. 
Hlasování:  8 x pro, 1 x proti (M. Veselý), 6 x se zdržel (J. Petráš, Bc. Vorlíček, T. 
Houdek, M. Škornička, Ing. Zajanová, Mgr. Hercoková)   
 
Bod č. 18: Diskuse 
Starostka zahájila poslední bod programu a dala slovo zastupitelům.   
Jako první se přihlásil M. Veselý s dotazem, proč byli zastupitelé obesláni 63stránkovým 
dokumentem týkajícím se těžby písku v Kostomlátkách a na Doubravě. Ukázalo se, že jde  
o omyl, žádný takový dokument podle zástupců obce, ale i ostatních zastupitelů rozeslán 
nebyl.  
Mgr. Hercoková se nastolila otázku podepsání prohlášení o mlčenlivosti, o něž byli nově 
zvolení zastupitelé požádáni na ustavujícím zasedání ZO 1. 11. 2018. S podpisem 
nesouhlasila, a vyžádala si proto stanovisko MV ČR, s jehož závěry přítomné nyní 
seznámila. Podle MV ČR nemůže obec/její vedení nutit zastupitele k podepsání takového 
dokumentu. Obec má jiné možnosti, jak citlivou otázku, zejména v souvislosti se zavedením 
pravidel GDPR, vyřešit. Jednou z navrhovaných možností je např. proškolení zastupitelů. 
Starostka vysvětlila, že postupovala na základě doporučení pověřenkyně GDPR JUDr. 
Šiftové. Nicméně vzhledem k tomu, že jde o velmi citlivou záležitost a Mgr. Hercoková 
vyjádření MV ČR obci neposkytla, starostka uvedla, že obec rovněž požádá MV  
o stanovisko k této záležitosti.  
Ing. Vild se vrátil k cenám za dílčí stavební práce, které rozporoval M. Veselý. Ing. Vild uvedl, 
že částky, které citoval M. Veselý, nejsou správné, což si ověřil v mězičase prostřednictvím 
internetu ve znění původní smlouvy, které neměl zpočátku k dispozici.       
Zastupitel M. Škornička upozornil na možné zakládání černých skládek, konkrétně na 
Glančici se objevily staré pneumatiky. Podle názoru pana J. T. z řad občanů se nejedná  
o černou skládku, ale o předměty vytažené z vody při čistění stavidel.    
Slovo si vzal pan P. a ptal se, kdy budou k dispozici avizované nové nádoby na odpad. 
Starostka informovala, že se počítá s koncem příštího roku. Obec má v souvislosti s tímto 
projektem zajistit svozce, který se postará o svoz tohoto tříděného odpadu. V příštím roce 
tedy proběhne výběrové řízení. Z hlediska dopadu na obec se projeví nový systém likvidace 
odpadů zredukováním počtu stávajících kontejnerů v jednotlivých „hnízdech“ našich obcí, 
potažmo nepořádku, který je s nimi leckdy spojen. Nový systém likvidace odpadu v obci 
bude spuštěn od r. 2020. 
Dále se z řad občanů přihlásila pí D. K. ve věci koupě pozemku určeného pro výstavbu 
rodinného domu. Dnešní ZO schválilo usnesením č. 32N/2018 její nabídku na koupi pozemku 
č. 836/21 v k. ú. Kostomlaty nad Labem. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu ze dvou 
největších prodávaných parcel, předložila pí D. K. s manželem záměr odprodat její část s tím, 
že případného kupce již mají. Avšak vzhledem k tomu, že pravidla obce zakazují nakládat 
s koupenými nemovitostmi po dobu 5 let, žádají zastupitele o souhlas s odprodejem části 
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parcely. Manželé sdělili, že pokud by souhlas nedostali, nebylo by v jejich silách z důvodu 
finanční náročnosti celý pozemek zaplatit.    
Starostka uvedla žádost pí D. K. do širšího kontextu. Seznámila zastupitele s podmínkou 
stavebního úřadu, který povolí dělení pozemku, pokud bude vybudována přístupová cesta 
k oddělené části. Dále by to znamenalo vybudování nových přípojek v rámci inženýrských sítí, 
což by podle starostky muselo jít na vrub nového majitele.  
Zastupitelé se poté v rámci diskuse shodli na souhlasném stanovisku, ovšem s tím, že budou 
v usnesení přesně definovány všechny podmínky.  
 
Starostka spolu s návrhovou komisí zformulovala znění návrhu usnesení a nechala o něm 
hlasovat. 
 
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.    
Hlasování:  14 x pro   1 x se zdržel (Mgr. Hercoková)  
   
20.38 hod. odešel ze zasedací místnosti Z. Adam 
20.40 hod. p. Z. Adam se vrátil na jednání 
 
Jako poslední vystoupil z řad občanů p. F. B. s dotazem na informační tabule, které bývaly 
umístěny poblíž prodejny Jednoty/nádraží a zůstaly po nich pouze kovové konstrukce. 
Starostka odpověděla, že staré konstrukce budou odstraněny a s novými informačními 
tabulemi se počítá v rámci nové úpravy tohoto prostoru.  
 
Poté starostka poděkovala všem za účast a v 20:40 hod. ukončila 2. zasedání nově 
zvoleného zastupitelstva v tomto roce.  
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
…………………………………………     ………………………………………..
  
              Miroslav Škornička                                                               Josef Petráš 
 
 
 
 
    …………………………………………  
 
     Ing. Romana Hradilová 
 
 
 
 
 
 
 
 


