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ZÁPIS

ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 5/2017, které se konalo dne 30. 8. 
2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem

Přítomni: Zbyněk Adam, Ing. Kateřina Dudlová, Richard Filip, Mgr. Milena Hercoková, Ing. Romana 
Hradilová, Miroslav Kašička, Bc. Zdeňka Keistová, David Melinger, Petr Sedláček, Ing. Miroslava 
Zajanová, Ing. Petr Zalabák, Ing. Vladimír Zalabák
Omluveni: Bc. Jan Kučera, Radim Ponec, Zdeněk Zajan

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 5/2017 zahájila starostka obce paní Ing. Romana Hradilová 
v 18:00 hod.
Konstatovala, že je zatím přítomno 11 členů ZO (zastupitel Adam se dostavil později) a zastupitelstvo 
obce je tudíž schopno schvalovat usnesení z tohoto jednání.
Ze zasedání byl omluven pan Bc. Jan Kučera, pan Radim Ponec a pan Zdeněk Zajan. 
Zapisovatelkou jednání ZO určila paní M. Ž., u které byl k nahlédnutí zápis z minulého jednání. 
Starostka upozornila všechny přítomné, že z jednání bude pořizován zvukový záznam.

Pro přípravu usnesení starostka navrhla jmenovat tříčlennou návrhovou komisi ve složení: pan Ing. 
Vladimír Zalabák, pan Miroslav Kašička a pan Ing. Petr Zalabák.
Usnesení č. 63/2017 
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: pan Ing. Vladimír Zalabák, pan Miroslav Kašička a pan Ing. 
Petr Zalabák.
Hlasování:  11x pro

Ověřovateli zápisu navrhla tyto členy ZO: pana Petra Sedláčka a paní Mgr. Milenu Hercokovou. 
Usnesení č. 64/ 2017
ZO schvaluje ověřovateli zápisu pana Petra Sedláčka a paní Mgr. Milenu Hercokovou
Hlasování:  11x pro

Dalším bodem jednání bylo schválení programu ZO č. 5/2017. Nikdo z přítomných zastupitelů nechtěl 

program doplnit či pozměnit. Bylo přijato následující usnesení:

Usnesení č. 65/2017 

ZO schvaluje následující program jednání zastupitelstva obce

1. Zahájení 

2. Výběr nejvýhodnější nabídky a schválení smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Vybudování 

varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Kostomlaty nad Labem“ 

3. Diskuse

4. Závěr 

Hlasování:  11x pro

Bod č. 2: Výběr nejvýhodnější nabídky a schválení smlouvy o dílo na veřejnou zakázku 
„Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Kostomlaty 
nad Labem
Starostka seznámila všechny přítomné s průběhem zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi 
pro obec Kostomlaty nad Labem“. Ve lhůtě pro podání nabídek byly obci doručeny 2 nabídky, které 
byly týž den otevřeny. 
Nabídkové ceny:
EMPEMONT s. r. o., Valašské Meziříčí 2 357 530,- Kč bez DPH
VoiceSys s. r. o., Nymburk 2 291 123,- Kč bez DPH

Ze zasedání odešla zastupitelka Zajanová v 18:05 hod.
Byla stanovena hodnotící komise, která došlé nabídky posoudila z hlediska splnění kvalifikace a 
vyhodnotila dle stanovených hodnotících kritérií. Z hodnocení byla pořízena „Zpráva o posouzení 
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nabídek“ a „Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení“. Součástí zadávací 
dokumentace byl i návrh smlouvy o dílo na plnění této veřejné zakázky.

Na zasedání ZO se vrátila v 18:08 hod. zastupitelka Zajanová.

Na základě výše uvedeného byla přijata tato usnesení:

Usnesení č. 66/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku uchazeče VoiceSys s. r. o., Nymburk, jako ekonomicky 
nejvýhodnější na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování varovného a výstražného 
systému ochrany před povodněmi pro obec Kostomlaty nad Labem“ za nabídkovou cenu 2 291 123,-
Kč bez DPH.
Hlasování:  11x pro

Usnesení č. 67/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 07/08/2017 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
objednatelem a společností VoiceSys s. r. o., Nymburk, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné 
zakázky s názvem „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec 
Kostomlaty nad Labem“ za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené kopie 
všech dokladů požadovaných zákonem a požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci a 
zkoušky vzorků proběhnou úspěšně. Pokud vybraný dodavatel odmítne smlouvu o dílo podepsat nebo 
nepředloží požadované doklady anebo zkoušky vzorků neproběhnou úspěšně, bude Smlouva o dílo 
uzavřena s uchazečem, který se umístil na druhém místě.
Hlasování:  11x pro

Bod č. 3: Diskuse
V úvodu diskuze starostka sdělila všem přítomným, že se dne 19. 9. 2017 od 18:00 hod. uskuteční 
veřejná prezentace k plánované modernizaci trati, kde zástupci SŽDC představí jednotlivé návrhy a 
zodpoví případné připomínky či podněty.
Dále starostka sdělila, že na dalším ZO 6/2017 budou projednány průzkumy a rozbory zpracované 
k novému územnímu plánu. Z diskuze k tomuto bodu vyplynul tento požadavek: průzkumy a rozbory 
budou rozeslány všem zastupitelům, zveřejněny na webu obce a na informačních deskách bude 
zveřejněna informace o tom, že jsou rovněž k nahlédnutí na OÚ Kostomlaty nad Labem. 
Starostka dále informovala o podání žádosti o dotaci na sportovní hřiště u ZŠ, dále o zahájení 
zadávacího řízení na zpracování projektové dokumentace k mateřské škole a o kompletní výměně 
autobusové zastávky. 
Mgr. Hercoková vznesla některé dotazy, které se týkaly podání žádosti o dotaci na sportovní hřiště a 
dotazy k modernizaci trati týkající se umístění podjezdu v křižovatce ulic Hronětická a 9. května - zda 
nebude podjezd zasahovat do sousedních pozemků, protože s jejich vlastníky prozatím nebylo jednáno.
Bylo vysvětleno, že se jedná o předběžné návrhy podjezdu, nadjezdu a napojení na komunikaci II/331 
jako obchvatu obce. Prvně byly k modernizaci trati předloženy 4 varianty, se kterými obec nesouhlasila. 
Proto byla předložena další varianta vybudování podjezdu a to na návrh obce v místě nemovitosti 
manželů H., se kterými bylo jednáno ve smyslu, zda jsou vůbec přístupni variantě vykoupení jejich 
nemovitosti. Se zástupci SŽDC se poté podařilo vyjednat přiblížení nadjezdu blíže k „Cikánce“ (původní 
až u Rozkoše). Zástupci KSÚS však požadují, aby podjezd vlastnila a udržovala obec. Tato 
problematika bude vysvětlena na veřejném projednání, které se uskuteční 19. 9. 2017 od 18:00 hod. 
Dále se dotázala, zda je něco nového s finančním příspěvkem, který by měla obec hradit za 
autobusovou dopravu a upozornila na potřebu kontroly hmotnosti nákladních vozidel, které jezdí přes 
most a kontaktovat v tomto Policii ČR. Starostka v této záležitosti bude kontaktovat starostu Městce 
Králové z důvodu možné úhrady příspěvku z příspěvku na dopravní obslužnost okresu Nymburk, který 
obec každoročně hradí.
Dále vznesla dotaz, zda bude od 1. 9. 2017 snížen počet zaměstnanců. Starostka vysvětlila, že nikoli. 
Proběhlo výběrové řízení a novým zaměstnancem po paní C. bude paní Š.

Další z řad zastupitelů vznesl dotaz Ing. P. Zalabák. Opět se týkal modernizace trati a to konkrétně zda 
zrušení žel. přejezdu u OÚ bude bez náhrady. Starostka vysvětlila, že je navrhováno vybudování 
chodníku pro pěší podél železniční trati a jeho napojení na stávající chodník od OÚ k budově nádraží
pod železničním mostem přes Vlkavu (v místě dnešní lávky). K modernizaci trati byl obci zaslán dopis 
od pana J. T., který obec předala projektantům.

V 18:25 hod. se dostavil zastupitel Adam. Od tohoto okamžiku je přítomno 12 zastupitelů.
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K problematice modernizace trati požádala zastupitelka Mgr. Hercoková o vysvětlení, zda ul. 9. května 
na konci „Cikánky“ nezůstane slepá. Starostka vysvětlila, že bude napojena na ul. Podle Dráhy, která 
bude rozšířena a předána do správy KSÚS. požádala o poskytnutí položkového rozpočtu na stavbu 
inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD. 

Diskuze se z řad občanů zúčastnil pan J. T., který seznámil přítomné se svými závěry k podjezdu, kdy 
na základě vlastního měření a zjišťování výškových a šířkových poměrů trvá na tom, že lze podjezd 
v místě současného žel. přejezdu vybudovat. Dále upozornil obec na to, aby trvala na vybudování co 
nejvíce podchodů vzhledem k tomu, že je jedná o dlouhodobou stavbu. Další dotaz pana J. T. se týkal 
veřejné zakázky na „vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi“, zda se 
týká tato zakázka i Rozkoše, protože Rozkoš není uvedena v zadávací dokumentaci (ZD). Starostka 
vysvětlila, že v ZD nejsou uvedeny jednotlivé obce, ale všechna katastrální území, která zahrnují i 
Rozkoš.
Další v diskuzi z řad občanů vystoupil pan V. Jeho dotazy se týkaly částečného plnění smluv na dětské 
hřiště a dveře v hale BIOS zaměstnanci obce. Starostka k tomuto uvedla, že obec některé 
z dokončovacích prací neobjednávala, a to z důvodu, že je právě mohou vykonávat naši zaměstnanci 
a tím dojde k uspoření finančních prostředků. Dále upozornil na stav chodníků v ul. 9. května po 
pokládce kabelů do země a nutnost jejich stav reklamovat nebo vybudovat nové, které byly přislíbeny.
Starostka k tomu dodala, že je nutné nejprve opravit kanalizační šachty a vpusti a teprve potom může 
být vybudován nový chodník.  

Paní starostka všem přítomným poděkovala a ukončila zasedání zastupitelstva obce č. 5/2017 v 18:45
hod.

Ověřovatelé zápisu:

…………………………                                              ………………………….                                                                       
      Petr Sedláček                                                                        Mgr. Milena Hercoková

…………………………………
Ing. Romana Hradilová

starostka obce




