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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem  

č. 2N/2022 konaného dne 14. 12. 2022 
 
Přítomni: Michal Bureš, Tomáš Houdek, Ing. Romana Hradilová, Mgr. Aleš Křeček, Josef 
Novotný, Bc. Martin Piják, Mgr. Ladislav Radil, Tomáš Říha, Mgr. Adam Vaněk, Ing. Petr Vild, 
Ing. Jan Zalabák 
Omluveni: Zbyněk Adam, Bc. Jan Kučera, František Touš, Ing. Petr Zalabák 
 
Bod č. 1: Zahájení 
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 2N/2022 zahájila starostka obce Ing. Romana Hradilová v 
18:05 hod. Konstatovala, že je přítomno 11 členů ZO a zastupitelstvo je tudíž schopno 
schvalovat usnesení z tohoto jednání. Z dnešního jednání se omluvil Zbyněk Adam, Bc. Jan 
Kučera, František Touš a Ing. Petr Zalabák. Zapisovatelkou jednání ZO určila paní Marii 
Žabovou, 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. 27N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu pana Tomáše Houdka 
a pana Mgr. Aleše Křečka. 
Hlasování:  
Pro:   10 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: 1 x (Tomáš Houdek) 
 
Usnesení č. 28N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení: pan Mgr. 
Ladislav Radil, Josef Novotný a Bc. Martin Piják.  
Hlasování:  
Pro:   8 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: 3x (Mgr. Ladislav Radil, Josef Novotný, Bc. Martin Piják) 
 
Po splnění úvodních formalit byl schválen zveřejněný program jednání. 
 
Usnesení č. 29N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje program jednání zastupitelstva obce 
v tomto znění:   

1. Zahájení 
2. Slib zastupitele 
3. Kontrola plnění přijatých usnesení 
4. Volba členů finančního a kontrolního výboru 
5. Zpráva o činnosti rady obce 
6. Schválení výše poplatků, cen za hrobové místo a stočného na rok 2023 
7. Schválení obecně závazných vyhlášek 
8. Finanční příspěvky organizacím a spolkům + schválení veřejnoprávních smluv 
9. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na období let 2022 – 2025 
10. Schválení rozpočtu obce pro rok 2023 
11. Rozpočtové opatření 
12. Schválení Dodatku č. 1 – přeložka CETIN ul. Doubravská 
13. Darovací smlouva na pozemky 
14. Redakční rada Kostomlatských novin – ukončení pracovních poměrů 
15. Diskuse 
16. Závěr 
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Hlasování:  
Pro:   11 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
Bod č. 2: Slib zastupitele 
Starostka vyzvala pana Tomáše Říhu, aby v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích, složil slib 
zastupitele. Současně jej upozornila, 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, ve znění pozdějších předpisů). Následně přečetla slib zastupitele, 
pan Tomáš Říha pronesl slovo „slibuji“ a slib také podepsal na připravené listině.  
 
Po složení slibu bylo nutné stanovit odměnu za výkon funkce řadového člena zastupitelstva pro 
pana Tomáše Říhu. Odměna může činit v přepočtu na počet obyvatel 1 143,- Kč. Odměnu za 
funkci lze přiznat i v nulové výši. Pan Tomáš Říha se odměny za výkon funkce vzdal, proto 
zastupitelé přijali toto usnesení:  
 
Usnesení č. 30N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva obce pro pana Tomáše Říhu ve výši 0,- Kč. Odměna bude poskytována 
ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě přijetí nového člena ZO ode dne složení slibu. 
Hlasování:  
Pro:   10 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: 1 x (Tomáš Říha) 
 
 
Bod č. 3: Kontrola plnění přijatých usnesení 
Kontrolou bylo zjištěno následující: zápis ze zasedání ZO č. 1N/2022 ze dne 20. 10. 2022 byl 
vyhotoven dne 28. 10. 2022 a následující den byl odeslán ověřovatelům. Kontrolou zápisů a 
usnesení z minulých zasedání bylo zjištěno, že dosud nebyla splněna usnesení, jejichž seznam 
byl zaslán zastupitelům a vyvěšen na webových stránkách obce. K tomuto bodu neměl nikdo 
z přítomných žádný dotaz. Starostka proto přešla k dalšímu bodu jednání ZO.  
 
 
Bod č. 4: Volba členů finančního a kontrolního výboru  
Na ustanovujícím zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem dne 20. 10. 2022 byl 
zřízen finanční a kontrolní výbor s tím, že oba výbory budou tříčlenné. Předsedou finančního 
výboru byl zvolen zastupitel Mgr. Adam Vaněk a předsedou kontrolního výboru zastupitel Bc. 
Martin Piják. Předseda kontrolního výboru před zasedáním ZO doručil návrh, aby jako členka 
kontrolního výboru byla zvolena slečna Nikol Obstová a slečna Lenka Kudláčková, o kterých 
bylo následně hlasováno. Předseda finančního výboru před zasedáním ZO doručil návrh, aby 
jako člen kontrolního výboru byl zvolen pan Jakub Kaucký. Starostka vyzvala předsedu 
finančního výboru, aby i on předložil návrh na zvolení posledního člena finančního výboru. 
Předseda finančního výboru tedy navrhl, aby se členem finančního výboru stal zastupitel Ing. 
Jan Zalabák. Po tomto návrhu starostka dala hlasovat o volbě členů obou výboru a současně 
s tím o jejich odměnách. Navržená výše odměny pro všechny členy výborů byla 0,- Kč měsíčně. 
Zastupitelstvo obce k tomuto bodu přijalo následující usnesení: 
 
Usnesení č. 31N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí členem finančního výboru obce Kostomlaty nad 
Labem pana Jakuba Kauckého. 
Hlasování:  
Pro:   11 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
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Usnesení č. 32N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí členem finančního výboru obce Kostomlaty nad 
Labem pana Ing. Jana Zalabáka 
Hlasování:  
Pro:   10 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: 1 x (Ing. Jan Zalabák) 
 
Usnesení č. 33N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí členkou kontrolního výboru obce Kostomlaty nad 
Labem slečnu Nikol Obstovou. 
Hlasování:  
Pro:   11 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 34N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí členkou kontrolního výboru obce Kostomlaty 
nad Labem slečnu Lenku Kudláčkovou. 
Hlasování:  
Pro:   11 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 35N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje pro člena finančního výboru obce 
Kostomlaty nad Labem pana Jakuba Kauckého měsíční odměnu ve výši 0,- Kč.  Odměna bude 
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích změn v obsazení funkce 
člena finančního výboru ode dne zvolení do této funkce. 
Hlasování:  
Pro:   9 x 
Proti:   1 x (Mgr. Adam Vaněk) 
Zdržel se: 1 x (Ing. Jan Zalabák) 
 
Usnesení č. 36N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje pro člena finančního výboru obce Kostomlaty 
nad Labem pana Ing. Jana Zalabáka měsíční odměnu ve výši 0,- Kč. Odměna bude poskytována 
ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích změn v obsazení funkce člena finančního 
výboru ode dne zvolení do této funkce. 
Hlasování:  
Pro:   10 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: 1 x (Ing. Jan Zalabák) 
 
Usnesení č. 37N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje pro členku kontrolního výboru obce 
Kostomlaty nad Labem slečnu Nikol Obstovou měsíční odměnu ve výši 0,- Kč. Odměna bude 
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích změn v obsazení funkce člena 
kontrolního výboru ode dne zvolení do této funkce. 
Hlasování:  
Pro:   10 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: 1 x (Ing. Jan Zalabák) 
 



 

strana 4 z 11 
 

Usnesení č. 38N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje pro členku kontrolního výboru obce 
Kostomlaty nad Labem slečnu Lenku Kudláčkovou měsíční odměnu ve výši 0,- Kč. Odměna bude 
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích změn v obsazení funkce člena 
kontrolního výboru ode dne zvolení do této funkce. 
Hlasování:  
Pro:   10 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: 1 x (Ing. Jan Zalabák) 
 
 
 
Bod č. 5: Zpráva o činnosti rady obce 
Dalším bodem jednání byla zpráva o činnosti rady obce Kostomlaty nad Labem. Starostka 
seznámila všechny přítomné s obsahem podkladového materiálu, kterým byl výčet všech 
přijatých usnesení rady č. 15/2022, 16/2022, 17/2022, 1N/2022 a 2N/2022, uskutečněných v 
období od 15. 9. 2022 do 22. 11. 2022. Nikdo z řad přítomných zastupitelů ani občanů k tomuto 
bodu neměl žádné dotazy, proto dala starostka hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Usnesení č. 39N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí Zprávu č. 5/2022 o činnosti Rady 
obce Kostomlaty nad Labem. 
Hlasování:  
Pro:   11 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
V 18:30 hod. se na jednání ZO dostavil zastupitel Zbyněk Adam. Od této chvíle je přítomno 12 
zastupitelů  
 
Bod č. 6: Schválení výše poplatků, cen za hrobové místo a stočného na rok 2023 
V souvislosti s nárůstem ceny elektrické energie, mírou inflace, zvyšování cen od dodavatelů a 
růstem dalších nákladů souvisejících se zajištěním služeb pro obyvatele byl předložen návrh na 
stanovení výše poplatků od 1. 1. 2023. Jedná se o poplatek za svoz a likvidaci odpadu, 
poplatek ze psů, zvýšení ceny za pronájem hrobového místa a výše stočného. Navrženy byly 
následující výše poplatků a cen. 
 
Poplatek za odpady (obecní systém odpadového hospodářství): 
• Fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu        900,- Kč/rok 
• Vlastník nemovitosti, ve které není žádná osoba přihlášena k trvalému pobytu 900,- Kč/rok 

 
Poplatek ze psa v obci Kostomlaty nad Labem: 
• Za prvního psa             150,- Kč/rok 
• Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele        220,- Kč/rok 

 
Poplatek ze psa v obcích Hronětice, Lány, Rozkoš a Vápensko: 
• Za prvního psa               80,- Kč/rok 
• Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele        150,- Kč/rok 

 
Cena za pronájem hrobového místa: 
• Jednohrob                     540,- Kč/10 let 

(240,- Kč/10 let za pronájem + 300,- Kč za služby spojené s provozováním hřbitova) 
• Dvojhrob                                780,- Kč/10 let 

(480,- Kč/10 let za pronájem + 300,- Kč za služby spojené s provozováním hřbitova) 
• Trojhrob                        1 020,- Kč/10 let 

(720,- Kč/10 let za pronájem + 300,- Kč za služby spojené s provozováním hřbitova) 
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• Hrobka           240,- Kč/m2/10 let za pronájem + 300,- Kč/10 let za 
služby spojené s provozováním hřbitova 

 
 
STOČNÉ: 
U ceny stočného je obec, při stanovení její výše, vázána dodržováním podmínek stanovených 
Státním fondem životního prostředí (dále jen SFŽP), jako poskytovatelem dotace, kterou obec 
získala na vybudování tlakové kanalizace pro obec Hronětice. Na základě těchto podmínek 
musí být cena stočného stanovena tak, aby bylo dodrženo stanovené cenové rozpětí.  
Podle aktuální dokumentace SFŽP by stočné v naší obci na rok 2023 mělo činit 54,42 Kč bez 
DPH za 1 m3. Protože však SFŽP současně umožňuje podle schválených podmínek dodržet tuto 
stanovenou cenu v rozmezí +/- 10%, je možné stanovit výši stočného v rozmezí 48,98 – 54,42 
Kč bez DPH.  
S ohledem na vysoký nárůst nákladů, spojených s provozováním splaškové kanalizace, bylo 
navrženo navýšit cenu stočného v roce 2023 na 51,70 Kč/m3 bez DPH, což činí 56,87 Kč/m3 
včetně 10 % DPH. Při této ceně a fakturaci podle směrných čísel bude stočné na 1 osobu činit 
165,87 Kč/měsíc. Starostka dala zastupitelům prostor k vyjádření. Nikdo z řad zastupitelů nechtěl 
tento bod nějak doplnit a neměl jiný návrh k navrhovaným poplatkům, cenám za pronájem 
hrobových míst a ceny stočného. Starostka proto dala hlasovat o návrhu usnesení.  
 
Usnesení č. 40N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje pro rok 2023 níže uvedené poplatky a ceny: 
 
Poplatek za odpady (obecní systém odpadového hospodářství): 

• Fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu          900,- Kč/rok 
• Vlastník nemovitosti, ve které není žádná osoba přihlášena k trvalému pobytu 900,- Kč/rok 

 
Poplatek ze psa v obci Kostomlaty nad Labem: 

• Za prvního psa        150,- Kč/rok 
• Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele    220,- Kč/rok 

 
Poplatek ze psa v obcích Hronětice, Lány, Rozkoš a Vápensko: 

• Za prvního psa          80,- Kč/rok 
• Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele    150,- Kč/rok 

 
Cena za pronájem hrobového místa: 

• Jednohrob                  540,- Kč/10 let 
(240,- Kč/10 let za pronájem + 300,- Kč za služby spojené s provozováním hřbitova) 

• Dvojhrob                  780,- Kč/10 let 
(480,- Kč/10 let za pronájem + 300,- Kč za služby spojené s provozováním hřbitova) 

• Trojhrob                 1 020,- Kč/10 let 
(720,- Kč/10 let za pronájem + 300,- Kč za služby spojené s provozováním hřbitova) 

• Hrobka           240,- Kč/m2/10 let za pronájem + 300,- Kč/10 let 
za služby spojené s provozováním hřbitova 

 
Stočné pro rok 2023:  

• cena 1 m3 odkanalizované vody činí 51,70 Kč/m3 bez DPH, tj. 56,87 Kč/m3 včetně 10 % 
DPH 

Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
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Bod č. 7: Schválení obecně závazných vyhlášek 
V souvislosti s přechozím bodem jednání (stanovení výše poplatků za obecní systém 
odpadového hospodářství a poplatku ze psů) byly zastupitelům předloženy ke schválení obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a č. 
3/2022 o místním poplatku ze psů (dále jen „OZV“). Ve vyhlášce č. 2/2022 se upravuje výše 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nově navrhovaná a schválená výše je 
900,- Kč na rok za fyzickou osobu přihlášenou v obci, nebo za vlastníka nemovité věci (zahrnující 
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická 
osoba a která je umístěna na území obce. Ve vyhlášce č. 3/2022 se upravuje výše poplatku za 
vlastnictví jednoho či více psů. Nově navrhovaná a schválená výše poplatků je v Kostomlatech 
nad Labem za prvního psa 150,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 220,- Kč. 
V okolních obcích (Lány, Hronětice, Rozkoš a Vápensko) za prvního psa 80,- Kč, za druhého a 
každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč. Návrhy OZV zastupitelé schválili a přijali tato 
usnesení: 
 
Usnesení č. 41N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022 o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 42N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022 o 
místním poplatku ze psů. 
Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 8: Finanční příspěvky organizacím a spolkům a schválení veřejnoprávních smluv 
V září tohoto roku byla na webových stránkách obce Kostomlaty nad Labem zveřejněna výzva 
k uplatňování žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2023 spolu s formulářem a 
přílohou k vyplnění. Stejný den byl organizacím a spolkům, které již dříve o dotaci žádaly, 
zaslán e-mail se shodnou informací.  
Do stanoveného termínu (31. 10. 2022) bylo doručeno celkem 11 žádostí. Všechny žádosti byly 
projednány na RO a navrhované částky byly zapracovány do návrhu rozpočtu obce na rok 
2023. 
V souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, rozhoduje Zastupitelstvo obce o poskytnutí dotací nad 50.000,- Kč (a to i v 
součtu všech žádostí jednoho žadatele). Na základě této skutečnosti zastupitelé rozhodli o 
poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kostomlaty nad Labem  ve výši 272 000,- Kč 
na sportovní činnost a pro Klub Kamarád z. s. ve výši 104.000,- Kč (z toho 70.000,- Kč je 
podmíněno poskytnutím dotace od Středočeského kraje) na provoz obecní knihovny a ve výši 
90 000,- Kč na činnost klubu. Současně zastupitelé schválili veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Kostomlaty nad Labem na rok 2023 s těmito subjekty.  
 
Usnesení č. 43N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančních prostředků a 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce mezi Tělocvičnou jednotou Sokol 
Kostomlaty nad Labem, jako příjemcem dotace, a obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
poskytovatelem dotace, na rok 2023, a to ve výši 272.000,- Kč na sportovní činnost. 
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Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 44N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančních prostředků a 
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 2023, a to 
ve výši 104.000,- Kč určenou na provoz knihovny, kdy 34.000,- Kč bude vyplaceno na běžný 
provoz a vyplacení 70.000,- Kč je podmíněno schválením dotace pro Klub Kamarád z.s., které 
bude doloženo potvrzením o přidělení dotace Středočeským krajem.  
Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 45N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančních prostředků a 
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 2023, a to 
ve výši 90.000,- Kč určenou na činnost klubu. 
Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 9: Střednědobý výhled rozpočtu obce Kostomlaty nad Labem na léta 2022 - 2025 
Dalším bodem jednání byl z oblasti finanční návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro roky 
2022 až 2025. Návrh tohoto střednědobého výhledu byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn 
na úřední desce dne 29. listopadu 2022, aby bylo umožněno se komukoli z řad veřejnosti, se 
k tomuto návrhu vyjádřit. Žádné námitky či připomínky nebyly doručeny. Starostka seznámila 
všechny přítomné s navrhovanými částkami konsolidovaných příjmů i výdajů pro jednotlivé roky. 
Pro rok 2022 činí konsolidované příjmy celkem 52 971 000 Kč a konsolidované výdaje 63 132 
000 Kč. 
Pro rok 2023 činí konsolidované příjmy celkem 45 884 000 Kč a konsolidované výdaje 89 425 
000 Kč.  
Pro rok 2024 činí konsolidované příjmy celkem 51 000 000 Kč a konsolidované výdaje 51 000 
000 Kč. 
Pro rok 2025 činí konsolidované příjmy celkem 52 000 000 Kč a konsolidované výdaje 52 000 
000 Kč. 
Rozdíly mezi příjmy a výdaji jsou vyrovnávány prostřednictvím třídy 8 – Financování. A dala 
prostor k diskuzi. Nikdo se do diskuze k tomuto bodu nepřihlásil, proto dala hlasovat o návrhu 
usnesení: 
 
Usnesení č. 46N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce 
Kostomlaty nad Labem na léta 2022 – 2025. 
Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
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Bod č. 10: Rozpočet obce na rok 2023 
Dalším bodem jednání byl návrh rozpočtu obce Kostomlaty nad Labem na rok 2023. Návrh 
rozpočtu byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn na úřední desce dne 29. listopadu 2022, 
aby bylo umožněno komukoli z řad veřejnosti se k tomuto návrhu vyjádřit. Žádné námitky či 
připomínky nebyly doručeny. Starostka seznámila všechny přítomné s navrhovanými 
předpokládanými příjmy obce, které činí 45 884 000 Kč (bez dotací, které budou do rozpočtu 
zahrnuty v okamžiku obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo podpisu dotační smlouvy) 
a s navrhovanými předpokládanými výdaji obce, které činí 89 325 500 Kč. Podrobný rozpis 
rozpočtu byl k nahlédnutí na OÚ. Rozpočet byl sestaven jako schodkový (43 441 500 Kč) a krytí 
rozdílů bude zajištěno z finančních prostředků uložených na účtech. Stav těchto účtů činil k 29. 
listopadu 2022 celkem 43 663 932,63 Kč. Do diskuze k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil, proto 
starostka dala hlasovat. Přijato bylo toto usnesení: 
 
Usnesení č. 47N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočet obce na rok 2023 jako 
schodkový, přičemž schodek hospodaření bude uhrazen z finančních prostředků z minulých let. 
Rozpočet je schválen v členění na jednotlivé paragrafy. 
Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
Bod č. 11: Rozpočtové opatření č. 26 + pověření starostky k provádění rozpočtového 
opatření k 31. 12.  
Zastupitelé projednali návrh rozpočtového opatření č. 26. Na straně výdajů bylo nutné provést 
úpravu rozpočtu. V paragrafu 3113 (Základní školy) bylo nutné navýšit položku 5169 (Nákup 
ostatních služeb) o 405 000 Kč. Prostředky budou použity na dotační management, související 
se získáním dotace na práce v ZŠ a budou převedeny proti položce 8115 – Financování. 
K tomuto se dotázal zastupitel Ing. Petr Vild, zda se jedná o další pavilon ZŠ. Starostka 
odpověděla, že nikoli. Jedná se o úhradu dotačního managementu na již zrekonstruovanou část 
ZŠ. 
 
Dále bylo projednáno pověření starostky obce k provedení rozpočtového opatření vždy k 31. 
12. tak, aby došlo k vyrovnání všech paragrafů a položek dle skutečnosti každoročně po celé 
funkční období. Pověřit starostku obce k tomuto úkonu vzešlo z doporučení auditorek z 
krajského úřadu. K výše uvedenému zastupitelé přijali tato usnesení: 
 
Usnesení č. 48N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočtové opatření č. 26 ze dne 14. 12. 
2022. 
Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 49N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem pověřuje starostku obce Ing. Romanu Hradilovou k 
provádění rozpočtových opatření k 31. 12. každoročně tak, aby došlo k vyrovnání všech 
paragrafů a položek dle skutečnosti, počínaje rokem 2022 po celé její funkční období. 
Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
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Bod č. 12: Schválení Dodatku č. 1 – přeložka CETIN ul. Doubravská 
Starostka seznámila všechny přítomné s podkladovým materiálem dalšího bodu jednání ZO. 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schválilo usnesením č. 48/2022 ze dne 9. 6. 2022 
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2022/067, jejímž 
předmětem byla změna trasy (překládka) komunikačního vedení této společnosti v celkové 
hodnotě 754.967,- Kč. Uzavření smlouvy souvisí s rekonstrukcí ulice Doubravská 
v Kostomlatech nad Labem a poskytnutím dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury 
(SFDI). Starostka dále vysvětlila důvody pro nutnost uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o 
„překládce“. Hlavním důvodem byla překážka na straně Krajské správy a údržby silnic (KSÚS), 
jako spoluinvestora této stavby, který předal staveniště v pozdějším termínu, a díky tomu došlo 
ke zvýšení ceny za realizaci překládky na částku 838.260,- Kč. V neposlední řadě je důvodem 
pro schválení a uzavření dodatku také skutečnost, že na zvýšené náklady související s realizací 
překládky mohou být použity dotační prostředky od SFDI. 
 
V diskuzi k tomuto bodu se dotázal zastupitel Mgr. Ladislav Radil, kdo bude hradit rozdíl 
původní a navýšené ceny. Starostka odpověděla, že částečně tyto náklady budou uhrazeny ze 
strany SFDI a částečně se dotknou obce. Příspěvek jsme obdrželi již v roce 2021, ale KSÚS 
měla problémy s průběhem zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby a uzavření 
příslušných smluv, ale také k předání staveniště a zahájení stavby. Na závěr ještě konstatovala, 
že pokud nebude dodatek na realizaci překládky schválen a uzavřen, přijde obec o dotaci. 
Protože již nikdo jiný žádný dotaz k tomuto bodu neměl, dala hlasovat o návrhu usnesení. 
 
 
Usnesení č. 50N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci 
překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2022/067, uzavřené mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako stavebníkem a společností CETIN a.s., Praha 9, jako vlastníkem sítě, na 
překládku komunikačního vedení, souvisejícího s akcí: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. 
Doubravská – zklidnění dopravy“, v celkové hodnotě 838.260,- Kč 
Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
Bod č. 13: Darovací smlouva na pozemky 
Dalším bodem jednání byla darovací smlouva na pozemky. Starostka seznámila všechny 
přítomné s podkladovým materiálem k tomuto bodu, kdy na ZO č. 4/2022 (usn. č. 70/2022) byla 
schválena Darovací smlouvu na převod pozemků č. 1010/5 a 1010/6 v katastrálním území 
Kostomlaty nad Labem z vlastnictví pana Bc. Miloslava Čecha do vlastnictví obce Kostomlaty 
nad Labem. 
Oba pozemky se nacházejí v ulici U Křížku, a pan Čech na nich provedl rozšíření místní 
komunikace a vybudoval vyhýbací místa pro projíždějící automobily, což bylo podmínkou 
vydání stavebního povolení pro výstavbu jeho rodinného domu. Na obou pozemcích se rovněž 
nacházejí inženýrské sítě (plynovodní přípojky, přípojky vodovodu a podtlakové kanalizace a 
veřejné osvětlení). Tyto sítě se však nacházejí i na sousedním pozemku č. 1010/4, jehož 
vlastníkem je také pan Bc. Miloslav Čech a dále na pozemcích č. 1010/7 a 855/2, jejichž 
vlastníkem je paní Markéta Holubová. S oběma vlastníky bylo dohodnuto, že obci tyto pozemky 
také darují. Aby obec nemusela hradit 2 poplatky za vklad smlouvy do katastru nemovitostí, je 
zastupitelstvu obce předkládána ke schválení nová Darovací smlouva, rozšířená o pozemky 
1010/4, 1010/7 a 855/2 v k. ú. Kostomlaty nad Labem. Starostka dala prostor k vyjádření 
zastupitelům i veřejnosti. Protože se do diskuze k tomuto bodu nikdo nepřihlásil, dala hlasovat o 
návrhu usnesení. 
 
Usnesení č. 51N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem revokuje své usnesení č. 70/2022 ze dne 8. 9. 2022 
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Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 52N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Darovací smlouvu na převod pozemků č. 
1010/4, 1010/5, 1010/6, 1010/7 a 855/2 v katastrálním území Kostomlaty nad Labem, uzavřenou 
mezi panem Bc. Miloslavem Čechem a paní Markétou Holubovou, jako stranou darující a obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako stranou obdarovanou. 
Hlasování:  
Pro:   12 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 14: Redakční rada Kostomlatských novin – ukončení pracovních poměrů 
Starostka seznámila všechny přítomné s informací o tom, že obci byla doručena výpověď 
z Dohody o provedení práce od všech členů stávající redakční rady Kostomlatských novin. 
Vzhledem k tomu, že redakční rada je jmenována zastupitelstvem obce, bude nutné najít za 
stávající členy náhradu a novou redakční radu schválit na příštím jednání zastupitelstva obce. 
Starostka nejprve poděkovala stávajícím členům za jejich činnost a následně požádala všechny 
přítomné, pokud by věděli o někom, kdo by měl o práci v redakční radě zájem, aby se hlásil na 
obecním úřadě. Informace o tom, že obec hledá redaktory Kostomlatských novin, bude také 
zveřejněna na webových stránkách obce. K tomuto bodu přijali zastupitelé následující usnesení: 
 
Usnesení č. 53N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí výpověď stávajících členů redakční 
rady Kostomlatských novin. 
Hlasování:  
Pro:   11 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: 1 x Bc. Martin Piják 
 
 
Bod č. 15: Diskuze 
 
V úvodu diskuze starostka předala slovo zastupitelům. O slovo se přihlásil zastupitel Ing. Petr 
Vild. Seznámil přítomné s návrhem nepřítomného místostarosty Ing. Petra Zalabáka na udělení 
mimořádné odměny starostce obce za práci, kterou vykonává ve prospěch obce. Navrhl 
jednorázovou odměnu ve výši 2 měsíčních platů starostky. Ze strany přítomných zastupitelů 
nebyl vznesen žádný protinávrh, zastupitelé s udělením jednorázové odměny a její výší 
souhlasili a přijali toto usnesení: 
 
Usnesení č. 54N/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje mimořádnou odměnu za dosavadní činnost 
starostce obce Ing. Romaně Hradilové ve výši dvou měsíčních platů. Odměna bude vyplacena 
spolu se mzdou za měsíc prosinec 2022, jako záloha na mzdu za prosinec, která bude vyplacena 
ještě ze schváleného rozpočtu obce pro rok 2022. 
Hlasování:  
Pro:   11 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se: 1 x Ing. Romana Hradilová 
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Z řad zastupitelů se nikdo další do diskuze nepřihlásil, proto starostka poskytla prostor pro dotazy 
z řad přítomných občanů. 
 
Pan F. B. vznesl dotaz, zda se v ul. U Křížku jedná o parkovací stání nebo o výhybny a zda je 
most zkolaudovaný, chybí tam údaj o zatížení 
Starostka k těmto dotazům odpověděla, že se jedná o výhybny, které nejsou určeny k parkování 
a záleží na chování lidí, zda toto budou dodržovat. K otázce mostu uvedla, že po provedené 
opravě je most bez omezení nosnosti.  
Dále pan F. B. upozornil na to, že průjezd obcí by měl být omezen. K tomuto dotazu starostka 
odpověděla, že se jedná o komunikace ve správě KSÚS. 
Slovo si opět vzal pan F. B., který svůj dotaz směřoval na zastupitele Josefa Novotného a Michala 
Bureše, zda mají informace ke znečišťování komunikace v Lánech, že by tyto informace měli 
vědět. K tomu starostka poznamenala, že stačí, aby občané oznámili, kdo znečištění způsobil a 
obec ho vyzve k nápravě. K tomu zastupitel Michal Bureš poznamenal, že zastupitelé nemají 
možnost nepřetržitě sledovat, kdo komunikace znečišťuje. 
Pan J. B. uvedl, že se jedná o obyvatele Lán pana K., který stojí na veřejné zeleni. Starostka 
uvedla, že mu domluví. K tomuto se vyjádřil ještě zastupitel Michal Bureš, který upozornil pana 
B. na to, aby nejprve vyřešil sousedský spor s panem K. a až poté se obrátil na vyšší místa. Pan 
J. B. uvedl, že tuto záležitost tady nechtěl řešit, ale vzhledem k vývoji diskuze se k tomuto vyjádřil. 
Starostka mu odpověděla, že je ráda, že na věc parkování na veřejné zeleni ze strany pana K. 
upozornil a bude se snažit vše s ním vyřešit.  
Dále v diskuzi vystoupil pan J. T., který měl jen technickou poznámku k výhybnám v ul. U Křížku 
a podotkl, že by bylo vhodné toto místo osadit dopravní značkou „zákaz stání“.  
Ke stání na výhybnách se vyjádřil i zastupitel Ing. Petr Vild, který uvedl, že stejná situace je také 
v jejich ulici (Pod Beránkou), kdy parkující vozidlo blokuje vjezd popelářským vozům a často se 
stane, že popelnice zůstanou nevyvezené. Zastupitel Mgr. Aleš Křeček k tomuto poznamenal, že 
pokud to půjde, tak ať se osadí dopravní značení.  
V diskuzi dále vystoupil pan O., který upozornil na to, že obyvatelé domu č. p. 5 ke strouze navozili 
značné množství stavební suti a vytvořili z ní val. Starostka poděkovala za upozornění a 
konstatovala, že obec bude v této věci jednat. 
Pan F. B. se dotázal, zda bude u nových chodníků přechod pro chodce a upozornil na 
nevyhovující zábradlí v místě mezi novou lávkou a mostem. Na toto starostka odpověděla, že 
z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů budou v rámci rekonstrukce chodníků 
vybudována pouze místa pro přecházení a u lávky je již nové zábradlí osazeno. 
 
Vzhledem k tomu, že se již nikdo další z řad zastupitelů ani přítomných občanů do diskuze 
nepřihlásil, poděkovala starostka za účast a v 19:10 hod. toto jednání zastupitelstva obce 
ukončila.  
 
 
 

 
 

………………………………………….. 
Mgr. Aleš Křeček
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