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Zápis ze zasedání 

Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem  
č. 1/2022 konaného dne 08.03.2022 

 
Přítomni: Zbyněk Adam (příchod 18:54 hod.), Richard Filip, Mgr. Milena Hercoková, Tomáš Houdek, Ing. 
Romana Hradilová, Mgr. Aleš Křeček, Bc. Jan Kučera, Josef Petráš, Eva Šulcová, Ing. Miroslava Zajanová, 
Ing. Petr Zalabák 
Omluveni: Bc. Zdeňka Keistová, Miroslav Škornička, Milan Veselý, Ing. Petr Vild  
 
 
Bod č. 1: Zahájení 
 
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 1/2022 zahájila starostka obce Ing. Romana Hradilová v 18:06 hod.  
Konstatovala, že je přítomno 10 členů ZO a zastupitelstvo je tudíž schopno schvalovat usnesení z tohoto 
jednání.  
Zapisovatelkou jednání ZO určila paní Lenku Kudláčkovou, u které byl k nahlédnutí zápis z minulého jednání 
ZO a upozornila přítomné na pořízení zvukového záznamu z jednání, který bude následně umístěn na 
webových stránkách obce.  
 
Následně proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
 
Usnesení č. 01/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Milena 
Hercoková, pan Tomáš Houdek a pan Mg. Aleš Křeček. 
Hlasování: Pro:   9 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se: 1 x (Mgr. Hercoková) 

 
Usnesení č. 02/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu pana Bc. Jana Kučeru a paní Evu 
Šulcovou. 
Hlasování: Pro:   10 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
Po splnění úvodních formalit byl schválen program jednání, který byl oproti původně zveřejněnému návrhu 
rozšířen o nový bod č. 15 - Rozpočtové opatření č. 6. 
 
Usnesení č. 03/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje program jednání v tomto znění:  

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Finanční a kontrolní výbor  
4. Zpráva o činnosti rady obce 
5. Schválení obecně závazné vyhlášky 
6. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. 
7. Schválení inventarizace majetku obce za rok 2021 
8. Zřízení veřejné sbírky na opravu kostela sv. Bartoloměje  
9. Rozpočtové opatření č. 5 
10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění nakládání s odpady s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a 

Memorandum o partnerství a spolupráci 
11. Kupní smlouva na prodej pozemku v k.ú. Hronětice 
12. Kupní smlouva na prodej hasičského vozidla 
13. Výsledky zadávacího řízení ČOV, vodovod a kanalizace 
14. Rozdělení Svazku obcí Kostomlatsko 
15. Rozpočtové opatření č. 6 
16. Diskuse 
17. Závěr 

 
 



 

strana 2 z 8 
 

Hlasování: Pro:   10 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
 
Bod č. 2: Kontrola plnění přijatých usnesení 
 
K tomuto bodu starostka uvedla, že zápis ze zasedání ZO č. 8/2021 ze dne 09.12.2021 byl vyhotoven dne 
14.12.2021 a téhož dne byl odeslán ověřovatelům. Podklad byl zveřejněn na webu obce i zaslán 
zastupitelům.  
 
 
Bod č. 3: Finanční a kontrolní výbor 
 
Starostka zastupitele vyzvala k podání návrhů na předsedy finančního a kontrolního výboru. 
Vzhledem k tomu, že se nikdo ze zastupitelů o slovo nepřihlásil, přešlo se k dalšímu bodu bez hlasování. 
 
 
Bod č. 4: Zpráva o činnosti rady obce 
 
Místostarosta přečetl důvodovou zprávu č. 1/2022 o činnosti Rady obce Kostomlaty nad Labem, jejímž 
obsahem bylo jednání rady obce č. 20 a 21/2021 a č. 1 až 3/2022, popřál přítomným ženám k MDŽ a vyzval 
zastupitele k dotazování. 
 
Usnesení č. 04/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí Zprávu č. 1/2022 o činnosti Rady obce 
Kostomlaty nad Labem. 
Hlasování: Pro:  10 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 5: Schválení obecně závazné vyhlášky 
 
Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení Obecně závazná vyhláška (dále jen „OZV“) o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství, která zohledňuje výstavbu nového sběrného dvora a nový 
zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. Návrh OZV byl sestaven podle vzoru a doporučení Ministerstva vnitra, 
kterému byl zároveň návrh OZV zaslán k posouzení souladu se zákonem. 
 
Usnesení č. 05/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství  
Hlasování: Pro:  10 x     
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 6: Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, 
a.s. 
 
Obec Kostomlaty nad Labem je akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. se sídlem 
Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk. Každý rok pořádá společnost VaK valnou hromadu, na kterou jsou zváni 
její akcionáři. Zástupce obce musí předložit před konáním valné hromady usnesení zastupitelstva obce o 
delegování a proto starostka vyzvala zastupitele k delegování své osoby, jako starostky obce, na tuto valnou 
hromadu. 
 
Usnesení č. 06/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem deleguje na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 
Nymburk, a.s. pro rok 2022, jako svého zástupce, starostku obce Ing. Romanu Hradilovou. 
Hlasování: Pro:  10 x     
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
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Bod č. 7: Schválení inventarizace majetku obce za rok 2021 
 
Inventarizace za rok 2021 byla zahájena dne 10.11.2021. Ukončena byla 04.02.2022. Zprávu o provedení 
inventarizace zpracovala a v termínu předala ústřední inventarizační komise. Inventarizace proběhla řádně 
a v termínu a nebyly shledány závady. 
 
Usnesení č. 07/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje inventarizační zprávu za rok 2021. 
Hlasování: Pro:  9 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: 1 x (Ing. Zajanová) 
 
 
Bod č. 8: Zřízení veřejné sbírky na opravu kostela sv. Bartoloměje 
 
Na opravy kostela sv. Bartoloměje zřídila Římskokatolická farnost v Lysé nad Labem veřejnou sbírku, kam 
občané zasílali své příspěvky. Nyní se vlastníkem kostela stala obec Kostomlaty nad Labem a farnost tím 
musí sbírku ukončit. Aby bylo možné převést nashromážděné prostředky z transparentního konta farnosti 
a také dále vybírat prostředky na opravy, např. při různých kulturních akcích, musí nyní obec Kostomlaty 
nad Labem vyhlásit svoji veřejnou sbírku na opravy kostela. Prvním právním krokem v celém procesu je to, 
že zastupitelstvo obce vyjádří svůj souhlas s konáním sbírky. Dalším krokem bude zřízení transparentního 
účtu a následně bude obec žádat na Středočeském kraji o povolení sbírku konat. 
 
Pan Houdek si s paní starostkou upřesnili, že se bude jednat o časově neomezenou sbírku. 
 
Usnesení č. 08/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s konáním veřejné sbírky na opravy kostela sv. 
Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem, sousední zvonice a okolního areálu. 
Hlasování: Pro:  10 x   
  Proti:  nikdo  

 Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 9: Rozpočtové opatření č. 5 
 
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení Rozpočtové opatření č. 5.  
Bylo nutno provést úpravu rozpočtu na straně výdajů: 

− paragraf 2229 (Ostatní záležitosti v silniční dopravě) položku 5169 (Nákup ostatních služeb) navýšit 
o 30.000,- Kč - výdaje spojené s dopravním značením u pošty – parkovací stání 

− paragraf 2292 (Dopravní obslužnost) položku 5321 (Neinvestiční transfery obcím) navýšit o 55.308,- 
Kč - výdaje na autobusovou dopravu (zpřesnění částky příspěvku – dostupné až po schválení 
rozpočtu) 

− paragraf 3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů) položku 5169 (Nákup ostatních služeb) navýšit o 
860.000,- Kč – doplnění položky (svoz tříděných odpadů) v souvislosti s úhradou Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo na sběrný dvůr 

− paragraf 3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů) položku 6121 (Budovy, haly a stavby) navýšit o 
400.000,- Kč - platby dokončovacích prací na SD v Kostomlatech. 

Prostředky se převedou proti položce 8115 – Financování. 
 
Usnesení č. 09/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 8. 3. 2022. 
Hlasování: Pro:  10 x   
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 
Dále byla zastupitelům předložena ke schválení formální úprava rozpisu rozpočtu obce Kostomlaty nad 
Labem pro rok 2022 v souladu s vyhláškou č. 412/2021 účinnou od 01.01.2022, kterou se ruší vyhláška č. 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Rozpočet obce byl schválen 09.12.2021. Po tomto datu vstoupila v 
platnost zmíněná vyhláška, která ruší položku 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost a nahrazuje ji 
novou 5321 - Neinvestiční transfery obcím. V případě naší obce se jedná o příspěvek na provoz autobusové 
dopravy, který je poskytován městu Městec Králové. Tuto změnu není třeba ošetřit rozpočtovým opatřením, 
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pouze je nutné vytvořit záznam o této změně, který musí vzít na vědomí ZO a musí být zveřejněn na úřední 
desce obce.  
 
Usnesení č. 10/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí změnu čísla položky rozpočtové skladby včetně 
související úpravy rozpočtu.  
Hlasování: Pro:  10 x  
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 10: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění nakládání s odpady s AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o. a Memorandum o partnerství a spolupráci 
 
Předmětem předloženého Dodatku č. 2 byla úprava cen z důvodu nárůstu cen techniky, nádob a kontejnerů, 
elektrické energie, pohonných hmot a dalších.  
Předmětem „Memoranda o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství obce 
Kostomlaty nad Labem“ mezi naší obcí, společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. a její sesterskou 
společností Elektrárny Opatovice, a.s. bylo vyjádření souhlasu obce s vybudováním zařízení pro 
energetické využití odpadu s možností budoucího využití právě pro naši obec a náš odpad, neboť po roce 
2029 nebude možné některé druhy odpadu skládkovat a obec bude muset řešit, jak s takovým odpadem 
naložit.  
 
Usnesení č. 11/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění nakládání s 
odpady číslo Z-2019-04 uzavřeny mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem, a AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., jako dodavatelem.  
Hlasování: Pro:  10 x  
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 12/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje „Memorandum o partnerství a spolupráci při 
systémovém řešení odpadového hospodářství obce Kostomlaty nad Labem“ uzavřené mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, a společnostmi Elektrárny Opatovice, a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
Hlasování: Pro:  10 x  
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 11: Kupní smlouva na prodej pozemku v k.ú. Hronětice 
 
Obec Kostomlaty nad Labem získala v roce 2020 pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Hronětice 
požární vozidlo Mercedes Benz Atego II. Vzhledem k rozšíření vozového parku o další vozidlo vznikla 
potřeba rozšířit stávající garáž o další parkovací místo. 
S ohledem na úzký tvar pozemku ve vlastnictví obce, na kterém stojí stávající garáž, byl v této souvislosti 
osloven majitel sousedního pozemku č. 124/9 v k.ú. Hronětice, který souhlasil s odprodejem části pozemku, 
kde by bylo možné v budoucnu vybudovat přístavbu garáží hasičské zbrojnice. 
Z pozemku č. 124/9 v k.ú. Hronětice byl geometrickým plánem č. 222-1012/2021 oddělen pozemek č. 
124/12 o výměře 152 m2 ostatní plocha/manipulační plocha, který bude sloužit pro tyto účely. Majitel 
požaduje kupní cenu ve výši 55.000,- Kč. Dle znaleckého posudku činí cena předmětné nemovitosti 
54.560,- Kč. Zastupitelům obce byla proto předložena ke schválení příslušná kupní smlouva. 
 
Mgr. Hercoková se dotázala, zda je jedná o cenu konečnou a zda se nebude navyšovat o DPH? 
Starostka uvedla, že se jedná o cenu konečnou. 
 
Usnesení č. 13/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku č. 124/12 o výměře 
152 m2, ostatní plocha/manipulační plocha, odděleného na základě geometrického plánu č. 222-1012/2021 
z pozemku č. 124/9 v katastrálním území Hronětice, z vlastnictví společnosti Montamilk s.r.o., se sídlem 
Kamenné Zboží 206 do vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem za kupní cenu ve výši 55.000,- Kč. 
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Hlasování: Pro:  10 x  
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 12: Kupní smlouva na prodej hasičského vozidla 
 
V loňském roce byl opakovaně zveřejněn záměr na prodej vozidla AVIA, pro které již nemá SDH Hronětice 
využití a chce ho odprodat. Prodejní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku a činila 25.100,- 
Kč. Protože však do záměru nebyla doručena žádná nabídka, byla prodejní cena snížena na 20.000,- Kč. 
Ani na tuto sníženou cenu nikdo nereagoval. Po delší době o koupi tohoto vozidla projevila zájem fyzická 
osoba s tím, že je schopna za koupi tohoto vozidla nabídnout cenu cca. 5.000,- Kč. Pokud by se vozidlo 
nepodařilo prodat, muselo by být nakonec ekologicky zlikvidováno. Rada obce proto schválila záměr na 
prodej tohoto vozidla za minimální prodejní cenu 5.000,- Kč. Na základě zveřejněného záměru na prodej 
speciálního požárního vozidla AVIA A 31 K/5 byla obci doručena pouze 1 nabídka s nabízenou kupní cenou 
ve výši 6.500,- Kč.  
 
Usnesení č. 14/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako 
prodávajícím a panem P. Š. jako kupujícím, na prodej speciálního požárního vozidla AVIA A 31 K/5 (RZ 
NBA 20 – 78) s tím, že veškeré náklady spojené s převodem tohoto vozidla hradí kupující. 
Hlasování: Pro:  10 x   
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 13: Výsledky zadávacího řízení ČOV, vodovod a kanalizace 
 
Na základě usnesení RO byla schválena zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce vedené v užším řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů s názvem „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ 
a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“. V rámci tohoto zadávacího řízení 
byla nejprve posouzena kvalifikace uchazečů, kteří podali žádost o účast – 1. kolo zadávacího řízení 
(Tost.cz s. r. o., VPK Suchý s. r. o., BAK stavební společnost s. r. o., HYDRO & KOV s. r. o., GASCO s. r. 
o., KVIS Pardubice s. r. o., Auböck s.r.o., PRESSKAN systém a. s.). Všichni uchazeči požadovanou 
kvalifikaci splnili, a proto jim byla zaslána Výzva k podání nabídky – 2. kolo zadávacího řízení.  
Lhůta pro podání nabídek (pouze v elektronické formě) byla stanovena na 04.03.2022. V této lhůtě bylo 
obci doručeno 6 nabídek. Ihned po skončení lhůty byly nabídky zpřístupněny na Profilu zadavatele a 
následně vyhodnoceny. Hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost, kterou v tomto případě byla 
nejnižší nabídková cena. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti „Společnost 
Kostomlaty“ - správce společnosti VPK Suchý s. r. o., Zásmuky a ZEPRIS s. r. o., Praha 4.  
 
Pořadí účastníků a nabídkové ceny: 
 

 

Pořadí 

účastníků 

 

Název účastníka zadávacího řízení, adresa, IČ 

 

Nabídková cena v Kč 

bez DPH 

1 Společnost Kostomlaty (VPK Suchý s. r. o. a ZEPRIS s. r. o.) 97.195.000,- Kč 

2 GASCO s. r. o. 98.228.464,32 Kč 

3 KVIS Pardubice s. r. o. 99.067.978,83 Kč 

4 BAK stavební společnost s. r. o. 100.518.967,53 Kč 

5 PRESSKAN systém a. s. 105.104.781,80 Kč 

6 HYDRO & KOV s. r. o. 118.888.888,- Kč 

 
Součástí zadávací dokumentace byl i návrh smlouvy o dílo na plnění této veřejné zakázky. 
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Usnesení č. 15/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí písemnou Zprávu o hodnocení nabídek a 
schvaluje pořadí nabídek doručených v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, 
kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš. 
Hlasování: Pro:  10 x   
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 16/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje nabídku dodavatele Společnost Kostomlaty (správce 
společnosti VPK Suchý s. r. o., Zásmuky a společník ZEPRIS s. r. o. Praha 4), jako ekonomicky 
nejvýhodnější na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kostomlaty nad Labem, 
rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – 
Vápensko a Rozkoš“ za nabídkovou cenu 97.195.000,- Kč bez DPH. 
Hlasování: Pro:  10 x   
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 17/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o dílo č. Z-2021-03 mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako objednatelem a Společnost Kostomlaty (správce společnosti VPK Suchý s. r. o., Zásmuky 
a společník ZEPRIS s. r. o. Praha 4), jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „„Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty 
nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“ za předpokladu, že vybraný dodavatel předloží 
originály nebo ověřené kopie všech dokladů požadovaných zákonem a požadovaných zadavatelem v 
zadávací dokumentaci do 10 pracovních dní ode dne obdržení výzvy k předložení těchto dokladů. Pokud 
vybraný dodavatel odmítne smlouvu o dílo podepsat nebo požadované doklady ve stanoveném termínu 
nepředloží, bude Smlouva o dílo uzavřena s dodavatelem, který se v rámci hodnocení nabídek umístil na 
druhém místě, případně analogicky na dalších místech dle schváleného pořadí nabídek. 
Hlasování: Pro:  10 x   
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 14: Rozdělení Svazku obcí Kostomlatsko 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schválilo na svém zasedání dne 09.12.2021 usnesením č. 
114/2021 zrušení dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek obcí Kostomlatsko, IČ: 71182446, se sídlem 
Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem a usnesením č. 117/2021 pověřilo starostku obce přípravou 
Dohody o vzájemném vypořádání majetku a o zániku Svazku obcí Kostomlatsko. 
Předmětem rozdělení majetku je vodovodní řad v celkové délce 15.549,2 m, jehož účetní hodnota činí 
45.213.048,10 Kč a dále finanční hotovost na běžném účtu (k 31.01.2022 ve výši 24.650,84 Kč). 
Podíl obcí na společných částech díla byl stanoven na základě celkového počtu připojených čísel popisných 
v jednotlivých obcích, tj. obec Kostomlaty nad Labem 70,5 % a obec Kostomlátky 29,5 %.  
Zastupitelům obce je předkládán ke schválení návrh Dohody o vzájemném vypořádání majetku, kde jsou 
tyto skutečnosti zohledněny. 
 
Usnesení č. 18/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dohodu o vzájemném vypořádání majetku mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem a obcí Kostomlátky.  
Hlasování: Pro:  10 x   
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 15: Rozpočtové opatření č. 6 
 
Naše obec zprostředkovává dočasné ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny v bývalém Domě služeb. 
V současné době je zde umístěno 5 osob. Na obecním úřadu jsou shromažďovány nabídky našich občanů 
na vybavení do domácnosti. Nejsme však v tomto okamžiku schopni říci, co vše bude ještě potřeba. Dle 
pokynů Krajského úřadu Středočeského kraje máme poskytnutou pomoc účtovat v paragrafu 6221, položka 
5901, kterou ve schváleném rozpočtu obce nemáme. Proto bylo zastupitelům předloženo ke schválení 
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následující rozpočtové opatření, kde na straně výdajů v paragrafu 6221 (Humanitární zahraniční pomoc 
přímá) je třeba vytvořit položku 5901 (Nespecifikované rezervy) a přesunout sem oproti položce 8115 
financování částku ve výši 100.000,- Kč.  
 
Usnesení č. 19/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 08.03.2022. 
Hlasování: Pro:  10 x   
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 16: Diskuze 
 
V 18:50 hod. zahájila starostka diskuzi zopakováním informací k GDPR, které byly zaslány zastupitelům. 
Dále starostka přítomné seznámila s kroky, které obec doposud podnikla k zajištění ubytování pro uprchlíky 
z Ukrajiny. Ti, kterým jsme doposud poskytli ubytování, mají nyní povinnost zajistit si potřebné dokumenty. 
Pomoc obce bude nadále pokračovat. Obec hledá způsoby, jak postupovat v této situaci dále. Současné 
prostory v Domě služeb nejsou plnohodnotným bydlením, jedná se spíše o nouzové ubytování. V případě 
většího počtu ubytovaných bude nutné zajistit v objektu další sprchu.  
 
V 18:54 přišel pan Zbyněk Adam. Od této chvíle je přítomno 11 zastupitelů. 
 
Mgr. Křeček připomněl dopis na téma pomoci ukrajinským uprchlíkům sepsaný radou obce. Otevřel diskuzi 
na téma délky ubytování příchozích, reálného množství lidí k ubytování, příspěvků státu, školy, zaměstnání 
a dalších. 
Ing. Zalabák upřesnil, že dopis byl sepsán v době, kdy rada obce neměla k dispozici téměř žádné informace.  
Mgr. Hercoková přítomné informovala o zřízení 2 ukrajinských tříd na Základní škole v Lysé nad Labem. 
Starostka navrhla, že je třeba zvážit počet nabízených míst k ubytování, především v návaznosti na 
technický stav prostor. Špatný technický stav potvrdil i pan Petráš a Ing. Zalabák, kteří si dané prostory byli 
prohlédnout. 
Pan Houdek se dotázal na možnost zřízení sbírky, kam by mohli občané obce přispívat. 
Starostka uvedla, že obec sesbírala nabídky materiální pomoci od občanů a nyní jsou tito oslovováni a obec 
zajišťuje svoz této pomoci dle aktuálních potřeb. 
Pan T. ocenil aktivitu obce v této oblasti, ale je toho názoru, že občanů Ukrajiny, kteří přijdou do naší 
republiky budou miliony, a pomoci bude zapotřebí mnohem více. 
 
19:09 odešel Mgr. Křeček 
19:12 se vrátil Mgr. Křeček 
 
Pan Filip uvedl, že dopředu není známo, kolik osob, jakého věku a pohlaví zažádá o ubytování v naší obci 
a proto nelze efektivně určit kolika osobami mohou být nabízené prostory naplněny.  
Pan Petráš potvrdil informaci o kvalitě nabízených prost k ubytování, které jsou určeny spíše pro nouzové 
ubytování, ale rozhodně ne na stálo. 
Pan Houdek navrhl přijmout usnesení o zřízení sbírky pro tyto účely nebo vypracovat seznam věcí, které 
nyní schází. 
Rozšířila se diskuze mezi všemi zastupiteli a přítomnými občany o možnostech podpory a pomoci.  
 
Usnesení č. 20/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s konáním veřejné sbírky na podporu ukrajinských 
běženců. 
Hlasování: Pro:  11 x   
  Proti:  nikdo  
  Zdržel se: nikdo 
 
Pokud bude možné přijímat příspěvky od občanů přímo na účet obce, nebude veřejná sbírka založena a 
usnesení bude revokováno. 
Ze strany zastupitelů vzešel požadavek na vyhlášení čísla účtu pro zasílání peněžitých darů rozhlasem. 
 
Pan Petráš vystoupil s dalším podmětem do diskuze ve věci nefunkčního radaru ve směru od Nymburka a 
požádal starostku o řešení. 
Mgr. Hercoková se dotázala na radar uprostřed obce, zda je na něj uzavřena smlouva se Středočeským 
krajem. 
Starostka sdělila, že smlouva uzavřena byla a že zastupitelům tuto informaci potvrdí.  
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Mgr. Křeček otevřel poslední téma diskuze, kterým byl zápis z posledního jednání zastupitelstva obce. 
Upozornil, že 51 minut trvající diskuze na téma finanční příspěvky organizacím a spolkům, konkrétně pro 
Tělocvičnou jednotu Sokol Kostomlaty nad Labem byla v zápisu popsána pouze slovy „následně se 
rozvinula široká diskuze o dění v obci a o činnosti TJ Sokol“, s čímž vzhledem k závažnosti tématu 
nesouhlasí. Rád by se dozvěděl, jak má zápis dle zákona vypadat a citoval části jednacího řádu 
zastupitelstva obce. Zároveň poukázal na nesoulad termínů, konkrétně lhůty, kdy termín konání ZO musí 
být zveřejněn alespoň 7 dní před jeho konáním, ale lhůta pro podání námitek člena ZO proti zápisu je 
nejméně 10 dní před konáním ZO, na kterém musí být projednány. 
Mgr. Hercoková navrhla, aby byly informace o konání jednání ZO zveřejňovány s větším předstihem.  
Starostka uvedla, že určit přesný termín jednání zastupitelstva obce do budoucna je těžké, neboť jednání 
ZO je třeba přizpůsobit například právě probíhajícím výběrovým řízením a termínům z nich vyplývajícím. 
Příští zastupitelstvo je naplánováno na první polovinu dubna.  
 
Vzhledem k tomu, že se již nikdo další ze zastupitelů ani občanů do diskuze nepřihlásil, poděkovala 
starostka za účast a v 20:10 hod. jednání ZO ukončila.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

v.r. 
Bc. Jan Kučera
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Eva Šulcová 
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Ing. Romana Hradilová 
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