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Zápis ze zasedání 

Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem  
č. 2/2021 konaného dne 08.04.2021 

 
Přítomni: Zbyněk Adam, Richard Filip, Mgr. Milena Hercoková, Tomáš Houdek, Ing. Romana Hradilová, 
Bc. Zdeňka Keistová, Bc. Jan Kučera, Josef Petráš, Miroslav Škornička (příchod 18:15 hod.), Eva Šulcová, 
Ing. Petr Vild, Ing. Miroslava Zajanová, Ing. Petr Zalabák 
Omluveni: Mgr. Aleš Křeček, Milan Veselý 
 
 
Bod č. 1: Zahájení 
 
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 2/2021 zahájila starostka obce Ing. Romana Hradilová v 18:05 hod.  
Konstatovala, že je přítomno 12 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.  
 
Následně proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
 
Usnesení č. 19/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Tomáš Houdek, 
pan Bc. Jan Kučera a paní Eva Šulcová. 
Hlasování:  Pro:   10 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  2 x (p. Houdek, pí. Šulcová) 

 
Usnesení č. 20/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu paní Bc. Zdeňku Keistovou a paní 
Ing. Miroslavu Zajanovou.  
Hlasování: Pro:   12 x  

Proti:   nikdo  
Zdržel se:  nikdo 

 
Po splnění úvodních formalit bylo hlasováno o programu jednání, který byl oproti zveřejněnému návrhu 
rozšířen o 2 body. 
 
Usnesení č. 21/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje upravený program jednání zastupitelstva obce 
v tomto změní: 

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Finanční a kontrolní výbor  
4. Zpráva o činnosti rady obce 
5. Výsledky zadávacího řízení „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon D + 

C“ 
6. Výsledky zadávacího řízení „ZŠ – pavilon B – oprava kanalizace, WC a elektroinstalace“ 
7. Finanční dar pro Nemocnici Nymburk s.r.o. a Rozpočtové opatření č. 4/2021 
8. Darovací smlouva na pozemek č. 1488 v k. ú. Kostomlaty nad Labem 
9. Žádost o koupi pozemku č. 942/9 v k. ú. Kostomlaty nad Labem 
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění nakládání s odpady s AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. 
11. Schválení Pokynů pro vydávání Kostomlatských novin 
12. Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 109/2020 ze dne 9.12.2020 
13. Prodloužení doby plnění díla – Lávka přes Farský potok u kostela 
14. Diskuse 
15. Závěr 

Hlasování: Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 
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Bod č. 2: Kontrola plnění přijatých usnesení 
 
K tomuto bodu starostka uvedla, že zápis ze zasedání ZO č. 1/2021 ze dne 17.02.2021 byl vyhotoven dne 
25.02.2021 a 26.02.2021 byl odeslán ověřovatelům.  
 
Kontrolou zápisů z minulých zasedání bylo zjištěno, že dosud nebyla splněna usnesení, jejichž seznam byl 
zaslán zastupitelům a vyvěšen na webových stránkách obce. 
 
 
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 zprávu o činnosti rady obce a vyzval zastupitele k dotazování a následně hlasování. 
 
Usnesení č. 22/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Kostomlaty nad 
Labem č. 2/2021. 
Hlasování: Pro:  12 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 5: Výsledky zadávacího řízení „Oprava střechy - ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon D + C“ 
 
Starostka seznámila přítomné s výsledky zadávacího řízení na stavební práce s názvem „Oprava střechy 
– ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon D + C“, do kterého se přihlásilo 10 společností. Hodnotícím kritériem 
byla ekonomická výhodnost (nejnižší nabídková cena 80% a délka poskytnuté záruky 20%).  
 

pořadí Název uchazeče Nabídková cena 
v Kč bez DPH 

Délka poskytnuté 
záruky v měsících 

1. MAKO realizace s. r. o. 1.100.000,- 120 
2. Avantis spol. s r. o. 1.118.776,- 120 
3. Robert Jambor 1.220.587,- 120 
4. STAVBY JEPA CZ s. r. o. 1.269.000,- 120 
5. PRO URBAN s. r. o. 1.587.401,- 120 
6. PRESTIZ s. r. o. 1.813.808,- 120 
7. MARKO PLUS s. r. o. 1.964.029,- 120 
8. ABISKO stavební s. r. o. 1.690.268,- 60 
9. STIZ s. r. o. 1.669.392,- 36 
10. TEKR Servis s. r. o. 1.992.971,- 60 

 
18:15 příchod p. Škornička – od této chvíle je přítomno 13 zastupitelů. 
 
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele MAKO realizace s. r. o., Brno za nabídkovou 
cenu 1.100.000,- Kč bez DPH a délkou poskytnuté záruky 120 měsíců. Zastupitelům byly předloženy ke 
schválení výsledky zadávacího řízení (pořadí dodavatelů), výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy o 
dílo.  
 
Usnesení č. 23/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon D + C“. 
Hlasování: Pro:  13 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
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Usnesení č. 24/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje jako pro obec nejvhodnější nabídku dodavatele 
MAKO realizace s. r. o., Brno, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střechy – ZŠ 
Kostomlaty nad Labem – pavilon D + C“ za nabídkovou cenu 1 100 000,- Kč bez DPH a délkou poskytnuté 
záruky 120 měsíců. 
Hlasování: Pro:  13 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 25/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele S-2021-03 a 
č. smlouvy zhotovitele 2021/045) mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a firmou MAKO 
realizace s. r. o., Brno, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava 
střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon D + C“ za nabídkovou cenu 1 100 000,- Kč bez DPH a 
délkou poskytnuté záruky 120 měsíců 
Hlasování: Pro:  13 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 6: Výsledky zadávacího řízení „ZŠ – pavilon B – oprava kanalizace, WC a elektroinstalace“ 
 
Starostka informovala o průběhu a výsledcích zadávacího řízení na stavební práce s názvem „ZŠ – 
pavilon B – oprava kanalizace, WC a elektroinstalace“. Obci bylo doručeno 5 nabídek.  
 

Pořadí 
nabídky 

 
Název účastníka zadávacího řízení, adresa, IČ 

 
Nabídková cena v Kč bez 

DPH 

1. Miramid s. r. o., Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 
5 – Hlubočepy, IČ: 241 94 506 6.484.316,- 

2. PAMA Poděbrady s. r. o., Kouty 8, 290 01 
Poděbrady, IČ: 271 48 301 7.282.331,- 

3. PP-servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 688/35, 
301 00 Plzeň - Bolevec, IČ: 263 22 242 7.391.511,- 

4. PROSTAV s. r. o., Na Chmelnici 533/4, 290 01 
Poděbrady, IČ: 251 05 914 7.899.008,- 

5. Stavrecon Pardubice s. r. o., Milheimova 2689, 530 
02 Pardubice, IČ: 059 25 801 8.645.576,38 

 
Dle stanovených hodnotících kritérií (100% - výše nabídkové ceny v Kč bez DPH) byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější nabídka dodavatele Miramid s. r. o., Praha 5 - Hlubočepy za nabídkovou cenu 
6.484.316,- Kč bez DPH. 
Zastupitelům byly předloženy ke schválení výsledky zadávacího řízení, pořadí nabídek, rozhodnutí o 
výběru dodavatele a návrh Smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 26/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí písemnou Zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek a schvaluje pořadí nabídek doručených v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „ZŠ – pavilon B – oprava kanalizace, WC a elektroinstalace“. 
Hlasování: Pro:  13 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 27/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje nabídku dodavatele Miramid s. r. o., Praha 5 - 
Hlubočepy, jako ekonomicky nejvýhodnější na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „ZŠ – pavilon B – oprava kanalizace, WC a elektroinstalace“ za nabídkovou cenu 6.484 316,- Kč 
bez DPH. 
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Hlasování: Pro:  13 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 28/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele Z-2021-
02 a číslo smlouvy zhotovitele N21125) mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností 
Miramid s. r. o., Praha 5 - Hlubočepy, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „ZŠ – pavilon B – oprava kanalizace, WC a elektroinstalace“ 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:  13 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 7: Finanční dar pro Nemocnici Nymburk s.r.o. a Rozpočtové opatření č. 4/2021 
 
Nemocnice Nymburk s.r.o. vyhlásila veřejnou sbírku na přístroje HFNO (High-flow nasal oxygen – vysoký 
průtok nosního kyslíku) a umělou plicní ventilaci pro COVID pozitivní pacienty na intenzivní péči. Radou 
obce bylo doporučeno přispět částkou 25.000,- Kč. Zastupitelé proto byli vyzváni ke schválení příspěvku 
v této výši, Darovací smlouvy a s tím spojeného rozpočtového opatření na straně výdajů: 
V paragrafu 3522 (Ostatní nemocnice), položku 6316 (Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím 
– obchodním společnostem), navýšení o 25.000,- Kč oproti položce 8115 – Financování. 
 
Usnesení č. 29/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako dárcem a Nemocnicí Nymburk s.r.o., jako obdarovaným, na poskytnutí daru ve výši 25.000,- Kč na 
nákup přístroje HFNO pro COVID pozitivní pacienty na intenzivní péči.  
Hlasování: Pro:  13 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 30/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočtové opatření č. 04/2021 ze dne 
08.04.2021. 
Hlasování: Pro:  13 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 8: Darovací smlouva na pozemek č. 1488 v k. ú. Kostomlaty nad Labem 
 
V souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků v našich obcích bylo 
zjištěno, že součástí chodníku na p. č. 683/1 v katastrálním území Kostomlaty nad Labem je i část 
pozemku, která je v soukromém vlastnictví. S ohledem na malou výměru tohoto pozemku (1 m2) bylo s 
vlastníkem nemovité věci dohodnuto, že předmětný pozemek, nově označený jako p. č. 1488 o výměře 1 
m2, daruje obci Kostomlaty nad Labem. Zastupitelům obce byla proto předložena ke schválení darovací 
smlouva na tento pozemek. 
 
Usnesení č. 31/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Darovací smlouvu na převod pozemku č. 1488 v 
katastrálním území Kostomlaty nad Labem mezi panem Z. A., jako stranou darující a obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako stranou obdarovanou. 
Hlasování: Pro:  13 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
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Bod č. 9: Žádost o koupi pozemku č. 942/9 v k. ú. Kostomlaty nad Labem 
 
Obec Kostomlaty nad Labem obdržela žádost Správy železnic, státní organizace, o koupi pozemku č. 942/9 
o výměře 223 m2, ostatní plocha/dráha, v katastrálním území Kostomlaty nad Labem. Jedná se o pozemek, 
který se nachází za kolejemi, naproti výpravní budově místního nádraží. Pozemek přerušuje souvislý pás 
drážních pozemků. Na pozemku se nachází těleso dráhy Kolín – Lysá nad Labem, které je v majetku České 
republiky a v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci. Pozemek je využíván pro zajištění 
provozu železniční dopravní cesty, pro její opravy, úpravy nebo pro vedení sítí dráhy.  
Vzhledem k tomu, že na výkup těchto pozemků uvolňuje finanční prostředky Státní fond dopravní 
infrastruktury, musí být kupní cena stanovena na základě znaleckého posudku, který v případě schválení 
prodeje zastupitelstvem, objedná Správa železnic, státní organizace, připraví návrh kupní smlouvy a uhradí 
veškeré náklady, spojené s převodem pozemku. 
 
Bc. Kučera se dotázal, zda předmětný pozemek není součástí plánovaného podchodu u budovy nádraží. 
Starostka přítomné seznámila s plány Českých drah a Správy železnic o vybudování tříkolejné trasy a 
druhého nástupiště, které je zamýšleno za kolejemi, čímž vznikne i podchod. 
Pan T. navrhl, aby obec daný pozemek raději směnila, např. s pozemkem č. 697/3 v k.ú. Kostomlaty nad 
Labem, který leží pod chodníkem od lávky k obecnímu úřadu. 
Starostka do dalšího konání zastupitelstva zjistí podmínky této případné směny. O navrženém usnesení 
proto nebylo hlasováno a bude předmětem dalších jednání. 
 
 
Bod č. 10: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění nakládání s odpady s AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o. 
 
Zastupitelstvo obce schválilo v listopadu 2019 Smlouvu č. Z-2019-04 o zajištění nakládání s odpady se 
společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Praha 10. 
V průběhu prosince 2020 schválila Vláda ČR nový odpadový zákon, s platností od 01.01.2021.  
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., v reakci na tuto změnu, zaslala obci ke schválení 
Dodatek č. 1 ke zmíněné smlouvě, který se týká třídící slevy, postupu při uplatnění žádosti o slevu na 
poplatek za skládkování a upravenou přílohu č. 1 – Stanovení nabídkové ceny. 
 
Zastupitelé i občané se zapojili do diskuze o cenách a přístupu k třídění. Následně se přešlo k hlasování.  
 
Usnesení č. 32/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění nakládání s 
odpady číslo Z-2019-04 uzavřenou mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem, a AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., jako dodavatelem. 
Hlasování: Pro:  13 x  
  Proti:  nikdo   
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 11: Schválení Pravidel pro vydávání Kostomlatských novin 
 
Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení „Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje – 
Kostomlatské noviny“. Jejich základním úkolem je předcházet nejasnostem, které by mohly vznikat při 
některých krocích Redakční rady Kostomlatských novin – např. při zkracování článků, odmítnutí článků 
apod. Pravidla jasně stanovují postup, který musí být v takovýchto případech dodržen. Dochází k přesnému 
upravení povinností redaktorů a zveřejňování článků a inzerce. Přílohou je také Ceník zveřejňované inzerce 
v Kostomlatských novinách.  
 
Usnesení č. 33/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje – 
Kostomlatské noviny. 
Hlasování: Pro:  12 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: 1 x (p. Petráš) 
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Bod č. 12: Revokace usnesení zastupitelstva obce č. 109/2020 ze dne 09.12.2020 
 
Zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením č. 109/2020 ze dne 09.12.2020: 

a) Investiční záměr na akci: „ZŠ – pavilon B – oprava kanalizace, WC a elektroinstalace, pavilon A – 
oprava elektroinstalace, pavilon C a D – oprava střechy, pavilon D – rekonstrukce bytu“. 

b) Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí s tím, že v případě přiznání dotace souhlasí s jejím 
dofinancováním do výše 100 % nákladů. 

V rámci přípravy zadávacího řízení na tuto akci bylo zjištěno, že podlaha v hale BIOS, se kterou bylo 
původně počítáno jako s prostorem pro přechodné uskladnění nábytku a školních pomůcek z obou 
rekonstruovaných pavilonů, neunese bez možného poškození tak velké zatížení. Objem prací v zadávacím 
řízení byl proto z tohoto důvodu zredukován pouze na kompletní rekonstrukci pavilonu B a na opravy střech 
na pavilonech C a D. Z tohoto důvodu bylo nutné revokovat původní usnesení č. 109/2020 ze dne 
09.12.2020 a přijmout nové se zúženým rozsahem díla. 
 
Usnesení č. 34/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem revokuje své usnesení č. 109/2020 ze dne 09.12.2020. 
Hlasování: Pro:  13 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 35/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje: 

a) Investiční záměr na akci: „Kostomlaty nad Labem – ZŠ – stavební úpravy pavilon B (oprava 
kanalizace, WC, elektro) a oprava střechy pavilonu C a D“. 

b) Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí s tím, že v případě přiznání dotace souhlasí s jejím 
dofinancováním do výše 100 % nákladů. 

Hlasování: Pro:  12 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: 1 x (Ing. Zajanová) 
 
 
Bod č. 13: Prodloužení doby plnění díla – Lávka přes Farský potok u kostela 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schválilo svým usnesením č. 83/2020 ze dne 26.10.2020 
Smlouvu o dílo č. S-2020-07, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na Lávku přes 
Farský potok u kostela.  
Zhotovitel se na základě této smlouvy zavázal, že Etapu č. 1 – Vypracování dokumentace pro vydání 
sloučeného územního řízení a stavebního povolení, vypracuje do 181 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy, tj. do 23.05.2021.  
V rámci projednávání této dokumentace s dotčenými orgány státní správy a jinými oprávněnými subjekty 
však vyšlo najevo, že Povodí Labe, státní podnik, nově vyžaduje k vydání souhlasu se stavebním záměrem 
majetkoprávní vypořádání dotčeného majetku státu. Tím je myšleno vyhotovení geometrického plánu pro 
vymezení rozsahu věcného břemene. Dle běžných zvyklostí stačilo k vydání povolení ke stavbě uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se zákresem budoucí stavby.  
Zároveň se ke stavbě vyjádřila záporně společnost GasNet Služby s.r.o., která vydání souhlasu se stavbou 
podmínila projednáním a odsouhlasením přeložky plynového zařízení, zavěšeného na stávající lávce.  
S ohledem na tyto skutečnosti proto zhotovitel z opatrnosti požádal o prodloužení doby plnění díla do 
dořešení těchto záležitostí. 
 
Usnesení č. 36/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-2020-07 ze 
dne 23. 11. 2020, uzavřený mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností N+N – 
Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s.r.o., Litoměřice, jako zhotovitelem, jehož předmětem je 
prodloužení doby plnění díla. 
Hlasování: Pro:  13 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
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Bod č. 14: Diskuze 
 
V 18:48 hod. zahájila starostka diskuzi informací o stavu lávek přes Vlkavský potok podél mostu u silnice 
č. 2725. Obec si nechala vypracovat posudek, který potvrdil havarijní stav obou lávek a doporučil jejich 
okamžité uzavření. Ve špatném stavu jsou nejen kovové pochozí pláty, ale i samotná nosná konstrukce. 
Při jejich uzavření bude třeba vyřešit obchůznou trasu pro pěší. Proto bylo jednáno s Krajskou správou a 
údržbou silnic o zúžení silničního mostu pro průjezd vozidel a vyčlenění pruhu pro chodce. Jednání zatím 
nebyla úspěšná. Další obchůznou trasou je tak lávka mezi ulicemi Na Bahnech a V Uličkách. Jednání 
budou dále probíhat. Výstavba lávky nové je naplánována na příští rok. 
Dále starostka zmínila diskuzi na facebooku o uzavřených dětských hřištích a přítomným vysvětlila, že 
k uzavření došlo na základě vládního nařízení a pokynů Středočeského kraje. V pondělí 12. dubna je pak 
plánováno jejich opětovné otevření s upozorněním na dodržování aktuálně platných hygienických nařízení. 
 
V18:53 hod předala slovo zastupitelům a následně občanům. 
 
Paní Šulcová informovala přítomné o konání akce Klose Cup dne 24. července a navrhla, aby i obec 
přispěla na transparentní účet akce, jejíž výnos bude použit pro postižené děti Miu a Tobíka, např. na nákup 
kompenzačních pomůcek. Vzhledem k tomu, že se nebudou konat Staročeské máje a obec tedy ušetří 
požadovaný příspěvek na jejich konání, mohou být tyto volné prostředky použity na zmíněný příspěvek 
dětem. 
Následně se rozvinula diskuze o formě poskytnutí daru a jeho využití. 
 
Vzhledem k tomu, že se již nikdo další ze zastupitelů ani občanů do diskuze nepřihlásil, poděkovala 
starostka za účast a v 19:01 hod. ZO ukončila. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

v.r. 
Bc. Zdeňka Keistová 

 
 

 
 
 
 

v.r. 
Ing. Miroslava Zajanová 

 
 
 

 
 

 
v.r. 

Ing. Romana Hradilová 
starostka obce 

 


