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ZÁPIS 
z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 
č. 1N/2022, které se konalo dne 20.10.2022 v jídelně ZŠ Kostomlaty nad Labem 

 

Přítomni: Zbyněk Adam, Michal Bureš, Tomáš Houdek, Ing. Romana Hradilová, Mgr. Aleš Křeček, Bc. 
Jan Kučera, Josef Novotný, Bc. Martin Piják, Mgr. Ladislav Radil, František Touš, Mgr. Adam Vaněk, Ing. 
Petr Vild, Ing. Jan Zalabák, Ing. Petr Zalabák 
Omluveni: Tomáš Říha 
 
 
Bod č. 1: Zahájení 
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem (dále též jako ZO) za-
hájila v 18.00 hodin dosavadní starostka obce Ing. Romana Hradilová (dále jako „předsedající"). 
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu  
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode 
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 
7.10.2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce 
Obecního úřadu Kostomlaty nad Labem zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to 
od 13.10.2022 do 20.10.2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 
Předsedající schůze dále na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatovala, že přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 
Upozornila všechny přítomné, že ze zasedání bude pořízen zvukový záznam. 
 
 
1.1 Složení slibu členy zastupitelstva 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib 
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona  
o obcích.  
 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce Kostomlaty nad Labem a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky"  
 
a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a podpisem 
na připraveném archu (příloha č. 2). 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 

1.2 Určení ověřovatelů, zapisovatele a návrhové komise 
Zapisovatelkou jednání ZO určila předsedající paní Jolanu Salavovou, u které byl k nahlédnutí zápis 
z minulého jednání.  
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) p. Zbyňka Adama a p. Michala 
Bureše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, proto předsedající nechala o návrhu hlasovat.  
 
Usnesení č. 1N/2022: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu p. Zbyňka Adama a p. Michal 
Bureše 
Hlasování: 
Pro: 12 
Proti: 0    
Zdržel se: 2 – Zbyněk Adam, Michal Bureš 
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1.3 Určení návrhové komise 
Pro přípravu usnesení starostka navrhla jmenovat tříčlennou návrhovou komisi ve složení  
Ing. Petr Zalabák, Ing. Jan Zalabák a Ing. Petr Vild. Nikdo neměl jiný návrh, proto dala starostka hlasovat 
o návrhové komisi v tomto složení.                                                                                 
 
Usnesení č. 2N/2022                                                                                                                              
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Zalabák, 
Ing. Jan Zalabák a Ing. Petr Vild. 
Hlasování: 
Pro: 11 
Proti: 0    
Zdržel se: 3 - Ing. Petr Zalabák, Ing. Jan Zalabák a Ing. Petr Vild. 

 
1.4 Schválení programu 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny 
návrhy na doplnění, proto předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 
 
Usnesení č. 3N/2022                                                                                                                               
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje následující program ustavujícího zasedání:                                                                                      

1. Zahájení   
1.1   Složení slibu člena zastupitelstva 
1.2   Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a    
        zapisovatele 
1.3   Určení návrhové komise 
1.4   Schválení programu      

2. Volba starosty a místostarosty 
                                   2.1. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

(§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích) 
2.2   Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
2.3   Volba starosty 
2.4   Volba místostarosty 
2.5   Volba členů rady obce 

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
3.1   Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
3.2   Volba předsedy finančního výboru 
3.3   Volba předsedy kontrolního výboru 

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

5. Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Kostomlaty nad Labem na oplocení areálu 
6. Výsledky zadávacího řízení na TDI a koordinátora BOZP na rekonstrukci ČOV 
7. Diskuse  
8. Závěr 

Hlasování:   
Pro: 14  
Proti: 0    
Zdržel se:0 
 
Bod č. 2:  Volba starosty a místostarosty 
 
2.1.  Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: 
Předsedající navrhla, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové 
zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  
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Usnesení č. 4N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 
Hlasování:   
Pro: 14   
Proti: 0     
Zdržel se:0 
 
2.2. Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
Předsedající dala návrh, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejně. Nikdo z členů zastupitelstva 
nepřednesl návrh na změnu způsobu hlasování. 
 
Usnesení 5N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí veřejný způsob hlasování o volbě starosty a místostarosty 
obce. 
Hlasování:   
Pro: 14  
Proti: 0    
Zdržel se: 0 
 
Předsedající poté upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení 
žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno 
v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování 
pokračováno. 

 

2.3 Volba starosty 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty obce. Byl podán jeden 
návrh:  

Člen zastupitelstva p. Zbyněk Adam navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Romanu Hradilovou.      
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům podat další návrh. Žádný návrh podán nebyl. 

 

Usnesení č. 6N/2022: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí starostou obce Ing. Romanu Hradilovou. 
Hlasování:   
Pro: 13   
Proti: 0     
Zdržel se: 1 – Ing. Romana Hradilová 
 

2.4 Volba místostarosty 
 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty obce. Byly podány 
následující návrhy:  

 
Člen zastupitelstva Ing. Petr Vild navrhl zvolit do funkce místostarosty obce Ing. Petra Zalabáka. Nikdo 
jiný nevznesl jiný návrh, předsedající poté nechala hlasovat o prvním kandidátovi na funkci místostarosty 
obce.  

  
Usnesení č. 7N/2022: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí místostarostou obce Ing. Petra Zalabáka. 
Hlasování:   
Pro: 10   
Proti:0     
Zdržel se:4 – Mgr.Adam Vaněk, Bc.Jan Kučera, Bc.Martin Piják, Ing.Petr Zalabák 
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2.5 Volba členů rady obce 

 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k volbě členů rady obce.  

 
Jako prvního člena navrhla zvolit do funkce člena rady obce Bc. Jana Kučeru. 
Nikdo nevznesl protinávrh, proto dala o návrhu hlasovat. 

 
Usnesení č. 8N/2022: 
Zastupitelstvo obce volí člena rady obce Kostomlaty nad Labem Bc. Jana Kučeru. 
Hlasování:   
Pro: 13   
Proti: 0     
Zdržel se: 1 – Bc. Jan Kučera 
 
Jako druhého člena navrhla předsedající zvolit do funkce člena rady obce Tomáše Houdka. 
Nikdo nevznesl protinávrh, proto dala o návrhu hlasovat. 
 
Usnesení č. 9N/2022: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí člena rady obce Kostomlaty nad Labem Tomáše Houdka.  
Hlasování:   
Pro: 13   
Proti: 0     
Zdržel se: 1 – Tomáš Houdek 
 
Jako třetího člena navrhla zvolit do funkce člena rady obce Mgr. Aleše Křečka. Bc. Jan Kučera podal 
protinávrh a za člena rady obce navrhl Bc. Martina Pijáka. Předsedající nejprve dala hlasovat o 
protinávrhu. 
 
Hlasování:   
Pro: 4 – Bc. Jan Kučera, Bc. Martin Piják, Mgr. Adam Vaněk, Ing. Jan Zalabák 
Proti: 1 – Ing. Petr Vild   
Zdržel se: 9 – Adam Zbyněk, Michal Bureš, Tomáš Houdek, Ing. Romana Hradilová, Mgr. Aleš 

Křeček, Josef Novotný, Mgr. Ladislav Radil, František Touš, Ing. Petr Zalabák 
Protinávrh nebyl přijat. 
 
Poté se přešlo k volbě návrhu. 
 
Usnesení č. 10N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí člena rady obce Kostomlaty nad Labem 
Mgr. Aleše Křečka.  
Hlasování:   
Pro: 9   
Proti: 0     
Zdržel se: 5 – Mgr. Aleš Křeček, Bc. Jan Kučera, Mgr. Martin Piják, Mgr. Adam Vaněk, Ing. Jan 

Zalabák 
 
Bod č. 3: Zřízení finančního a kontrolního výboru 

3.1 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor  
(§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího 
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo obce určuje počet členů 
výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít 
nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné 
osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva obce (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). 
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoba zabezpečující 
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rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z 
nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl, předsedající vyzvala zastupitele k hlasování o návrhu 
usnesení.  

 
Usnesení č. 11N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 
Hlasování:   
Pro: 13   
Proti: 0     
Zdržel se: 1 – Ing. Petr Vild 
 
3.2 Volba předsedy finančního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru 
obce. Byl podán následující návrh:  

 
Člen zastupitelstva obce Bc. Martin Piják navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Adama 
Vaňka  
Předsedající poté nechala hlasovat o prvním kandidátovi na funkci předsedy finančního výboru.  

 
Usnesení č. 12N/2022: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí do funkce předsedy finančního výboru obce Kostomlaty 

n. L. Mgr. Adama Vaňka. 
Hlasování:   
Pro: 12   
Proti: 0     
Zdržel se: 1 – Mgr. Adam Vaněk, Ing. Petr Vild 

 
 

3.3 Volba předsedy kontrolního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podávání návrhů na funkci předsedy  
kontrolního výboru obce. Byl podán následující návrh:  
Člen zastupitelstva Bc. Jan Kučera navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru obce Bc. Martina 
Pijáka.  
Předsedající poté nechala hlasovat o prvním kandidátovi na funkci předsedy kontrolního výboru obce.  

 
Usnesení č. 13N/2022: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí do funkce předsedy kontrolního výboru obce Kostomlaty 

nad Labem Bc. Martina Pijáka. 
Hlasování:   
Pro: 9   
Proti: 0     
Zdržel se: 5 – Michal Bureš, Mgr. Aleš Křeček, Josef Novotný, Bc. Martin Piják,  

Ing. Petr Vild 

 
Předsedající poté vyzvala předsedy kontrolního a finančního výboru obce, aby do příštího zasedání 
Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem připravili návrhy na jmenování členů svých výborů. 

 
 
Bod č. 4:  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 
Předsedající uvedla, že v předchozích bodech bylo rozhodnuto o přidělení některých funkcí neuvolněným 
členům ZO, nyní je třeba ještě určit a hlasováním schválit, zda a v jaké výši budou zastupitelé pobírat 
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odměny. Ze zákona je daná nejvyšší sazba odměny pro jednotlivé funkce stanovená podle počtu 
obyvatel. Pro naši obec platí pásmo od 1001 do 3000 
obyvatel. 

• Funkce místostarosty - max. měsíční odměna v přepočtu na počet obyvatel naší 
obce 20 584,- Kč (dosavadní odměna činila 0,- Kč), 

• funkce člena rady - max. měsíční odměna v přepočtu na počet obyvatel naší obce 
4 575,- Kč (dosavadní odměna činila 3 784,- Kč), 

• funkce předsedy výboru - max. měsíční odměna v přepočtu na počet obyvatel naší 
obce 2 287,- Kč (dosavadní odměna činila 0,- Kč), 

• funkce člena výboru - max. měsíční odměna v přepočtu na počet obyvatel naší obce 
1 963,- Kč (dosavadní odměna činila 0,- Kč), 

• funkce řadového neuvolněného zastupitele – max. měsíční odměna v přepočtu na 
počet obyvatel naší obce 1 143,- Kč (dosavadní odměna činila 0,- Kč). 

 
Odměny za výkon funkce radního obce a předsedy, nebo člena výboru obce se mohou sčítat. Odměnu 
za funkci starosty obce, místostarosty obce a řadového člena zastupitelstva obce nelze sčítat s žádnou 
další. Odměnu lze přiznat i v nulové výši a všechny odměny (kromě uvolněného starosty) musí schválit 
ZO.  
Předsedající navrhla odměnu za výkon předsedy kontrolního i finančního výboru obce ve výši 1 500,- Kč 
za čtvrtletí. 
 
Předsedající dala poté prostor zastupitelům pro dotazy či vyjádření stanovisek.  
Když přešla k hlasování o odměně pro neuvolněného místostarostu, přihlásil se o slovo místostarosta 
obce Ing. Petr Zalabák a navrhl si odměnu v nulové výši.  
Poté se přihlásil Bc. Martin Piják a též navrhl svou odměnu předsedy kontrolního výboru obce v nulové 
výši. 
 
Předsedající poté přešla k hlasování o odměně za funkci místostarosty obce. 
 
Usnesení č. 14N/2022: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši 0,- Kč. 
Odměna bude přiznána ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích změn v obsazení funkcí 
bude odměna poskytována ode dne zvolení do těchto funkcí. 
Hlasování:   
Pro: 14   
Proti: 0     
Zdržel se: 0 

 
Předsedající navrhla dále odměnu za výkon funkce člena rady obce (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) ve 
výši 4 575,- Kč měsíčně. 
 
 
Usnesení č. 15N/2022: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce radního obce pro Bc. Jana Kučeru ve výši 4 575,- 
Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích změn v obsazení 
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do těchto funkcí. 
Hlasování:   
Pro: 13   
Proti: 0     
Zdržel se: 1 – Bc. Jan Kučera 
Dále nechala předsedající hlasovat o druhém návrhu usnesení týkajícího se odměn pro radní obce.  
 
Usnesení č. 16N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu za výkon funkce radního obce pro Tomáše 
Houdka ve výši 4 575,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě 
budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do těchto funkcí. 
Hlasování:   
Pro: 13   
Proti: 0     
Zdržel se: 1 – Tomáš Houdek 
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Před hlasováním o třetím návrhu usnesení týkajícího se odměn pro radní obce se přihlásil o slovo Mgr. 
Aleš Křeček a navrhl pro sebe odměnu radního v nulové výši. 
 
Předsedající dala o tomto návrhu hlasovat. 

 
Usnesení č. 17N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu za výkon funkce radního obce pro Mgr. 
Aleše Křečka ve výši 0,- Kč. Odměna bude přiznána ode dne přijetí tohoto usnesení. Odměna bude 
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do těchto funkcí. 
Hlasování:   
Pro: 14   
Proti: 0     
Zdržel se: 0 

 
Předsedající dále dala hlasovat o navržených odměnách pro předsedu finančního výboru ve výši 1 500,- 
Kč čtvrtletně. 
 
Usnesení č. 18N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu pro Mgr. Adama Vaňka za výkon funkce 
předsedy finančního výboru ve výši 1 500,- Kč za čtvrtletí. Odměna bude poskytována ode dne zvolení 
do funkce. V případě budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 
těchto funkcí.  
Hlasování:   
Pro: 13   
Proti: 0     
Zdržel se: 1 – Mgr. Adam Vaněk 

 
Předsedající navrhla dále hlasovat o odměně pro předsedu kontrolního výboru obce ve výši 0,- Kč. 
 
 
Usnesení č. 19N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu pro Bc. Martina Pijáka za výkon funkce 
předsedy kontrolního výboru obce ve výši 0,- Kč. Odměna bude přiznána ode dne zvolení do funkce. V 
případě budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do těchto funkcí.   
Hlasování:   
Pro: 13   
Proti: 0     
Zdržel se: 1 – Mgr. Aleš Křeček 
 
Předsedající přešla k návrhu odměn pro řadového člena zastupitelstva obce ve výši 1 143,- Kč. Přihlásil 
se Mgr. Ladislav Radil a navrhl pro sebe odměnu v nulové výši. Postupně se k němu přidali všichni ostatní 
členové, kterých se odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva týká.  
 
Předsedající navrhla hlasování o odměnách řadových členů zastupitelstva ve výši 0,- Kč. 
 
Usnesení č. 20N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce pro tyto zastupitele: 

• p. Zbyněk Adam ve výši 0,- Kč.  
• p. Michal Bureš ve výši 0,- Kč. 
• P. Josef Novotný ve výši 0,- Kč. 
• Mgr. Ladislav Radil ve výši 0,- Kč. 
• P. František Touš ve výši 0,- Kč. 
• Ing. Petr Vild ve výši 0,- Kč. 
• Ing. Jan Zalabák ve výši 0,- Kč. 
Odměna bude přiznána ode dne složení slibu.  
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Hlasování:   
Pro: 14 
Proti: 0   
Zdržel se: 0 
 
Bod č. 5: Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Kostomlaty nad Labem na oplocení areálu 
Předsedající seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s usnesením Rady obce Kostomlaty nad 
Labem č. 150/2022, ve kterém bylo doporučeno zastupitelstvu obce poskytnout příspěvek Tělocvičné 
jednotě Sokol Kostomlaty nad Labem, pobočnému spolku, na výměnu oplocení, které souvisí 
s plánovanou rekonstrukcí chodníků, ve výši 148 180,- Kč. Předpokládaný rozpočet činí 548 180,-. Rozdíl 
ve výši 400 000,- Kč bude použit z dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje. Radou obce bylo též 
doporučeno na poskytnutí dotace z rozpočtu obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu. 
Jedná se o oplocení od budovy Sokolovny ke křižovatce s ul. Hradištská (p. č. 691/2) a celá délka oplocení 
areálu TJ Sokol v ulici Hradištská (p. č. 690/1). 
 
Před zahájením hlasování o usneseních týkajících se poskytnutí dotace upozornil Bc. Jan Kučera, že se 
zdrží hlasování, neboť je ve výboru TJ Sokol Kostomlaty nad Labem a cítí se ve střetu zájmů. 
 
Usnesení č. 21N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Tělocvičné jednotě 
Sokol Kostomlaty nad Labem, pobočnému spolku, z rozpočtu obce ve výši 148 180,- Kč na náklady 
spojené s výměnou oplocení na hranici pozemku p. č. 690/1 a 691/2 v k. ú. Kostomlaty nad Labem, které 
souvisí s plánovanou rekonstrukcí chodníků v obci. 
Hlasování:   
Pro: 12  
Proti: 0   
Zdržel se: 2 – Bc. Jan Kučera, Ing. Jan Zalabák 
 
 
Usnesení č. 22N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Kostomlaty nad 
Labem jako poskytovatelem dotace a Tělocvičnou jednotou Sokol Kostomlaty nad Labem, pobočným 
spolkem, jako příjemcem dotace. 
Hlasování:   
Pro: 12 
Proti: 0    
Zdržel se: 2 – Bc. Jan Kučera, Ing. Jan Zalabák 
 
Usnesení č. 23N/2022: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2022 ze dne 20.10.2022. 
Hlasování:   
Pro: 12 
Proti: 0   
Zdržel se: 2 – Bc. Jan Kučera, Ing. Jan Zalabák 

 
Bod č. 6: Výsledky zadávacího řízení na TDI a koordinátora BOZP na rekonstrukci ČOV 
Předsedající seznámila přítomné s výsledky zadávacího řízení na technický dozor investora a 
koordinátora BOZP na rekonstrukci ČOV. 
Na základě usnesení RO byla schválena zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby s názvem „Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbě Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV 
přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“. 
Ve lhůtě pro podání nabídek (5. 10. 2022) bylo obci doručeno celkem 7 nabídek (AteresCZ s. r. o., Praha 
2, Vodohospodářské inženýrské služby a. s., Praha 5, 3L studio s. r. o., Česká Lípa, Ing. Přemysl Pěknice, 
Sdružení „REALSTAV + QM- Kostomlaty“, kterou tvoří REALSTAV MB s. r. o., Mladá Boleslav a QM-4C 
s. r. o., Liberec, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Praha 5 a Ing. Tomáš Melichar, Praha 6). Ihned 
po skončení lhůty byly nabídky otevřeny a následně bylo provedeno posouzení kvalifikace a vyhodnocení 
nabídek. Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost, kterou v tomto 
případě byla nejnižší nabídková cena. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Ing. 
Tomáš Melichar, Praha 6 ve výši 625 000,- Kč bez DPH. Součástí zadávací dokumentace byl i návrh 
příkazní smlouvy na plnění této veřejné zakázky. 
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Na základě výše uvedených skutečností předložila předsedající ke schválení usnesení o výsledku 
zadávacího řízení, usnesení o výběru dodavatele a usnesení o schválení příkazní smlouvy. 
 
Usnesení č. 24N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí písemnou Zprávu o hodnocení nabídek a 
schvaluje pořadí nabídek doručených v rámci veřejné zakázky na služby s názvem „Výkon TDI a 
koordinátora BOZP na stavbě Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ 
a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“. 
Hlasování:  
Pro: 14  
Proti: 0    
Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 25N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje nabídku dodavatele Ing. Tomáše Melichara, Praha 
6, jako ekonomicky nejvýhodnější na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Výkon TDI a 
koordinátora BOZP na stavbě Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ 
a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“ za nabídkovou cenu 625 000,- 
Kč bez DPH. 
Hlasování:   
Pro: 14  
Proti: 0    
Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 26N/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č. S-2022-07 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
Příkazcem a Ing. Tomášem Melicharem, Praha 6, jako Příkazníkem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem „Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbě Kostomlaty nad Labem, 
rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – 
Vápensko a Rozkoš“. Pokud vybraný dodavatel odmítne Příkazní smlouvu podepsat, bude Příkazní 
smlouva uzavřena s dodavatelem, který se v rámci hodnocení nabídek umístil na druhém místě, případně 
analogicky na dalších místech dle schváleného pořadí nabídek. 
Hlasování:   
Pro: 14  
Proti: 0    
Zdržel se: 0 
 
Bod č. 7 - Diskuze 
Předsedající vyzvala nejprve zastupitele k přednesení příspěvků. Nikdo se nepřihlásil, proto dala slovo 
přítomným občanům.  
O slovo se přihlásil pan F. B. s dotazem na dobu dojezdu pohotovosti při havárii kanalizace. Paní 
starostka vysvětlila, že firma má ve smlouvě dobu dojezdu k havárii 24 hodin. V tomto případě přijeli za 
1,5 hodiny. Také odkázala na kontakty na stránkách obce, kdy občané v tomto případě mohou volat 
pracovníky zajišťující správu kanalizace v obci. 
Druhá připomínka byla ohledně odměn, kterých se zastupitelé vzdali. Zda by nebylo vhodnější vzdát se 
odměn ve prospěch nějaké charitativní organizace. Ze zákona toto nelze. Lze si dát odměnu vyplatit a 
pak ji darovat na dobročinné účely. 
Pan R. F. se přihlásil s podnětem, ve kterém navrhuje, aby v redakční radě Kostomlatských novin nebyli 
zvolení členové zastupitelstva. Paní starostka přislíbila, že tímto podnětem se zastupitelé budou zabývat. 
Pan J. B. upozornil, že výsledky voleb zveřejněné na úřední desce obce byly málo čitelné. Odpověděla 
mu přítomná paní M. Ž. Listina s výsledky voleb už takto málo čitelná přišla z ORP Nymburk a musela být 
takto neprodleně zveřejněna. 
Posledním bodem diskuze byl námět paní starostky ohledně odvodu dešťové vody z chodníků, které se 
plánují budovat. Z diskuze vyplynulo, že obec musí v projektové dokumentaci u stávajících objektů počítat 
s vybudováním napojení do dešťové kanalizace.  
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Bod č. 8 - Závěr 
Vzhledem k tomu, že už nikdo neměl další připomínku či dotaz, ukončila předsedající v 19.10 
hodin ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce.  
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 
 
 
 
 
…………………………………                                                   ………………………………….. 
         Zbyněk Adam                                                                           Michal Bureš 
 
 
 
 

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

starostka obce 


