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Zápis ze zasedání 

Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem  
č. 4/2019 konaného 13.6.2019 

 
 
Přítomni: Zbyněk Adam, Richard Filip, Mgr. Milena Hercoková, Tomáš Houdek, Ing. Romana Hradilová, 
Bc. Zdeňka Keistová,  Mgr. Aleš Křeček, Bc. Jan Kučera, Josef Petráš, Miroslav Škornička, Bc. Lukáš 
Vorlíček, Milan Veselý, Ing. Miroslava Zajanová 
Omluveni: Ing. Petr Vild, Ing. Petr Zalabák 
 
 
Bod č. 1: Zahájení 
 
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 4/2019 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. P. Zbyněk Adam před jednáním ZO oznámil pozdní příchod. 
Zapisovatelkou jednání ZO určila paní Lenku Kudláčkovou, u které byl k nahlédnutí zápis z minulého 
jednání ZO.  
 
Pro přípravu usnesení starostka navrhla jmenovat tříčlennou návrhovou komisi ve složení p. Josef 
Petráš, Bc. Lukáš Vorlíček a p. Tomáš Houdek. Nikdo neměl jiný návrh, proto dala starostka hlasovat o 
návrhové komisi v tomto složení.         
 
Usnesení č. 33/2019    
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Josef Petráš, Bc. Lukáš Vorlíček a p. Tomáš Houdek. 
Hlasování:  Pro:   11 x   

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  1 x p. Tomáš Houdek  

 
Ověřovateli zápisu navrhla starostka tyto členy ZO: p. Richarda Filipa a Mgr. Aleše Křečka. Žádný 
protinávrh nebyl, proto dala starostka hlasovat o navržených ověřovatelích. 
 
Usnesení č. 34/2019 
ZO schvaluje ověřovateli zápisu p. Richarda Filipa a Mgr. Aleše Křečka.   
Hlasování: Pro:   12 x  

Proti:   nikdo  
Zdržel se:  nikdo  

 
Po splnění úvodních formalit přešla starostka k přečtení programu, který byl vyvěšen na úřední desce 
obce. Dotázala se, zda chce někdo ze zastupitelů doplnit navržený program dnešního jednání. Vzhledem 
k tomu, že tak nikdo neučinil, dala o programu hlasovat. 
 
Usnesení č. 35/2019 
ZO schvaluje program jednání zastupitelstva obce:  

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Zpráva o činnosti rady obce 
4. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2018 
5. Schválení přidělení pozemku v nové lokalitě (26 RD) 
6. Schválení koupě pozemku p.č. 942/20 v k.ú. Kostomlaty nad Labem 
7. Výsledky zadávacího řízení „Pořízení dopravního automobilu pro obec Kostomlaty nad 

Labem“ (auto pro SDH Hronětice) 
8. Výsledky zadávacího řízení „MŠ Kostomlaty nad Labem stavební úpravy – I. etapa“ 
9. Výsledky zadávacího řízení „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon A“ 
10. Výsledky zadávacího řízení „PD – kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“ 
11. Schválení koupě pozemků p.č. 973/7 a 1368/8 v k.ú. Kostomlaty nad Labem 
12. Diskuse 
13. Závěr 
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Hlasování: Pro:   12 x  
Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
 
Bod č. 2: Kontrola plnění přijatých usnesení 
 
K tomuto bodu starostka uvedla, že zápis ze zasedání ZO č. 3/2019, konaného dne 11.4.2019 byl 
vyhotoven dne 18.4.2019 a téhož dne 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.  
Dotázala se, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu nějaký dotaz. Nikdo s žádnou připomínkou 
nevystoupil. 
 
 
Bod č. 3: Zpráva o činnosti rady obce 
 
Bc. Zdeňka Keistová přečetla důvodovou zprávu o činnosti rady obce a vyzvala zastupitele k dotazování. 
 
V 18:10 přišel p. Zbyněk Adam. Od této chvíle bylo přítomno 13 členů ZO. 
 
Mgr. Milena Hercoková si se starostkou upřesnila otázku platby nájemného za byt pro rodilého mluvčího 
angličtiny pro Základní školu Kostomlaty nad Labem. 
P. Milan Veselý se dotázal, kdo byl administrátorem zakázky terénních úprav dětského hřišti Na Obci, 
dále které firmy byly osloveny na zmíněnou zakázku a kdo zpracoval rozpočty, které nyní rozporuje a 
požaduje průhlednější řešení zakázek.  
Mgr. Milena Hercoková se dotázala, zda ing. Petr Vild viděl rozpočet výše zmíněné zakázky. 
Paní starostka některé z dotazů zodpověděla ihned a u některých požádala zastupitele, kteří se o danou 
problematiku zajímají, aby navštívili obecní úřad (OÚ), kde jim budou předloženy k nahlédnutí 
požadované podklady. Dále uvedla, že stavební zakázky má na OÚ na starosti pí. Žabová, u které jsou 
k nahlédnutí veškeré podklady ke stavebním zakázkám.  
P. Milan Veselý se ještě dokázal na postupy prací na hřiště u Základní školy.  
Paní starostkou byl ujištěn, že v případě nedodržení termínu, bude uplatněna smluvní pokuta. 
Po ukončení dotazování se přešlo k hlasování. 
 
Usnesení č. 36/2019 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce. 
Hlasování: Pro:   12 x   

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  1x p. Milan Veselý 

 
 
Bod č. 4: Závěrečný účet obce Kostomlaty nad Labem za rok 2018 
 
Starostka přečetla důvodovou zprávu zveřejněnou na webu obce a zaslanou zastupitelům a dotázala se, 
zda má někdo k tomuto bodu dotaz. Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, přešla k přečtení usnesení 
a hlasování. 
 
Usnesení č. 37/2019   
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje na základě ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Kostomlaty nad Labem za rok 2018 včetně zprávy o 
přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem pro Středočeský kraj a souhlasí s celoročním 
hospodařením obce Kostomlaty nad Labem v roce 2018, a to bez výhrad. 
Hlasování: Pro:   13 x  

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
 
 



 

strana 3 z 7 
 

Usnesení č. 38/2019   
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje účetní závěrku obce Kostomlaty nad Labem, 
sestavenou k 31. 12. 2018 a převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce  
30 615 823,30 Kč na účet výsledků hospodaření minulých účetních období. 
Hlasování: Pro:   13 x  

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
 
Bod č. 5: Schválení přidělení pozemku v nové lokalitě (26 RD) – VII. etapa prodeje 
 
Na základě usnesení ZO, kterým bylo uloženo starostce obce zajistit zveřejňování záměrů na prodej 
pozemků v nové lokalitě pro 26 RD, byl dne 8.4.2019 zveřejněn záměr prodeje na poslední volný 
pozemek v lokalitě 26 RD – p. č. 836/20 (VII. etapa prodeje). Na záměr, který obec zveřejnila na úřední 
desce, byly doručeny ve lhůtě 2 nabídky viz. níže. 
 

pozemek Jméno a příjmení zájemce  Nabídková cena v Kč 
836/20 T. J., Praha 4 2.350.001,- 
836/20 K. E., Mělník 2.600.418,- 

 
Na základě nabídkových cen bylo ZO předloženo ke schválení přidělení pozemku č. 836/20 slečně K. E., 
Mělník. 
 
Usnesení č. 39/2019   
Zastupitelstvo obce určuje, že na prodej pozemku č. 836/20 v k. ú. Kostomlaty nad Labem je pro obec 
nejvýhodnější nabídka slečny K. E., Mělník v nabídkové ceně 2.600.418,- Kč. 
Hlasování: Pro:   13 x   

Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
 
Bod č. 6: Schválení koupě pozemku p.č. 942/20 v k.ú. Kostomlaty nad Labem 
 
Dne 19.4.2016 požádala obec Kostomlaty nad Labem o odprodej části pozemku, ležícího mezi výpravní 
budovou Českých drah a odstavnou plochou pro parkování vozidel u výpravní budovy místního nádraží.  
Zastupitelům byl předložen ke schválení návrh kupní smlouvy na koupi pozemku č. 942/20 o výměře  
334 m2, ostatní plocha, dráha v k.ú. Kostomlaty nad Labem za kupní cenu ve výši 160.000,- Kč. Kupní 
cena byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 1859-29/2019 soudního znalce Zdeňka 
Durchana a v přepočtu vychází na 479,- Kč za 1 m2. 
 
Usnesení č. 40/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku č. 942/20 o výměře 334 m2 v 
katastrálním území Kostomlaty nad Labem mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako stranou kupující a 
společností České dráhy a.s., jako stranou prodávající za kupní cenu ve výši 160.000,- Kč. 
Hlasování: Pro:   12 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se: 1 x p. Josef Petráš 

 
 
Bod č. 7: Výsledky zadávacího řízení „Pořízení dopravního automobilu pro obec Kostomlaty nad 
Labem“ 
 
Rada obce jako zadavatel schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na 
dodávku nového automobilu pro SDH Hronětice s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu pro 
obec Kostomlaty nad Labem“. Ve lhůtě pro podání bylo doručeno 7 nabídek.  
Hodnotící komise nabídky vyhodnotila dle stanoveného hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší 
nabídková cena v Kč bez DPH. Součástí zadávací dokumentace byl i návrh kupní smlouvy na plnění této 
veřejné zakázky. 
Na základě výše uvedených skutečností byla ZO předložena ke schválení nabídka dodavatele a 
schválení smlouvy o dílo. 
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Usnesení č. 41/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku uchazeče AUTO VINKLER s. r. o., Praha 1, jako ekonomicky 
nejvýhodnější na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení dopravního automobilu pro 
obec Kostomlaty nad Labem“ za nabídkovou cenu 731.404,95 Kč bez DPH.  
Hlasování: Pro:  13 x    

Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
Usnesení č. 42/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako odběratelem, a 
společností AUTO VINKLER s. r. o., Praha 1, jako dodavatelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Pořízení dopravního automobilu pro obec Kostomlaty nad Labem“ za nabídkovou 
cenu 731.404,95 Kč bez DPH. 
Hlasování: Pro:   13 x   

Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
 
Bod č. 8: Výsledky zadávacího řízení „MŠ Kostomlaty nad Labem stavební úpravy – I. etapa“ 
 
Na schůzi RO byla schválena zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
vedené ve zjednodušeném podlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „MŠ Kostomlaty nad Labem stavební úpravy – I. etapa“. 
Jedná se o první etapu plánované rekonstrukce mateřské školy. V rámci této etapy bude odstraněn 
v současné době nevyužívaný pavilon MŠ a část spojovacího krčku. Na jeho místě bude následně 
vybudován zcela nový pavilon vč. nového spojovacího krčku. Součástí této etapy bude také vybudování 
nových přípojek vody, elektro a plynu a další stavební práce. Ve lhůtě pro podání nabídek byly obci 
doručeny 3 nabídky v elektronické podobě, které byly týž den otevřeny. Hodnotící komise posoudila 
splnění podmínek a nabídky vyhodnotila dle stanovených hodnotících kritérií. 
Součástí zadávací dokumentace byl i návrh smlouvy o dílo na plnění této veřejné zakázky. 
Na základě výše uvedených skutečností byla ZO předložena ke schválení nabídka dodavatele a 
schválení smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 43/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku uchazeče PAMA Poděbrady s. r. o., Poděbrady, jako ekonomicky 
nejvýhodnější na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „MŠ Kostomlaty nad 
Labem stavební úpravy – I. etapa“ za nabídkovou cenu 13.840.236,03 Kč bez DPH. 
Hlasování: Pro:   13 x  

Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
Usnesení č. 44/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a 
společností PAMA Poděbrady s, r. o., Poděbrady, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „„MŠ Kostomlaty nad Labem stavební úpravy – I. etapa“ za nabídkovou 
cenu 13.840.236,03 Kč bez DPH 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 uchazečem, který se umístil na druhém místě, případně analogicky dále na 
třetím místě. 
Hlasování: Pro:   13 x  

Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
 
Bod č. 9: Výsledky zadávacího řízení „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon A“ 
 
Rada obce jako zadavatel schválila zadávací dokumentaci VZMR na stavební práce s názvem „Oprava 
střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon A“. Obci bylo ve stanovené lhůtě doručeno 5 nabídek.  
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Nabídky komise posoudila a vyhodnotila dle stanoveného hodnotícího kritéria, kterým byla ekonomická 
výhodnost: nejnižší nabídková cena – 80% a délka poskytnuté záruky 20%.  
Součástí zadávací dokumentace byl i návrh smlouvy o dílo na plnění této veřejné zakázky. 
Na základě výše uvedených skutečností byla ZO předložena ke schválení nabídka dodavatele a 
schválení smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 45/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku uchazeče Izolace Ústí s. r. o., Ústí nad Labem, jako ekonomicky 
nejvýhodnější na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty 
nad Labem – pavilon A“ za nabídkovou cenu 524.500,- Kč bez DPH.  
Hlasování: Pro:   13 x  

Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
Usnesení č. 46/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem, a 
společností Izolace Ústí s. r. o., Ústí nad Labem, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon A“ za nabídkovou cenu 
524.500,- Kč bez DPH.  
Hlasování: Pro:   13 x   

Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
 
Bod č. 10: Výsledky zadávacího řízení „PD – kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“ 
 
Rada obce jako zadavatel schválila zadávací dokumentaci VZMR na zhotovení projektové dokumentace 
s názvem „PD – kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“. Předmětem této VZ je zhotovení 
projektové dokumentace na kanalizaci pro místní část Vápensko a Rozkoš a vodovod pro Vápensko, 
Rozkoš, Hronětice, Lány a Kostomlaty v části „za tratí“. Obci byly ve stanovené lhůtě doručeny 2 nabídky.  
Hodnotící komise posoudila došlé nabídky z hlediska splnění kvalifikace požadované a specifikované 
v zadávací dokumentaci. Nabídky vyhodnotila dle stanoveného hodnotícího kritéria (ekonomická 
výhodnost: nejnižší nabídková cena – 80% a zkušenosti dodavatele 20%).  
 
Nabídkové ceny: 
Fiala Projekty s. r. o.    650.000,- Kč bez DPH 
PROVOD – inženýrská společnost s. r. o.  1.446.000,- Kč bez DPH 
  
Součástí zadávací dokumentace byl i návrh smlouvy o dílo na plnění této veřejné zakázky. 
Na základě výše uvedených skutečností byla ZO předložena ke schválení nabídka dodavatele a 
schválení smlouvy o dílo. 
 
P. Milan Veselý se dotázal, proč je mezi nabídkami tak velký cenový rozdíl. 
Na tuto otázku neexistuje odpověď. Cena je stanovována zhotovitelem dle jeho uvážení a možností.  
 
Usnesení č. 47/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku uchazeče Fiala Projekty s. r. o., Praha 4, jako ekonomicky 
nejvýhodnější na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – kanalizace a vodovod – 
Vápensko a Rozkoš“ za nabídkovou cenu 650.000,- Kč bez DPH (za zhotovení všech stupňů projektové 
dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru). 
Hlasování: Pro:   13 x    

Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
Usnesení č. 48/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem, a 
společností Fiala Projekty s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „PD – kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“ za nabídkovou cenu 650.000,- Kč bez 
DPH (za zhotovení všech stupňů projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského 
dozoru). 
Hlasování: Pro:   13 x  
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Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
 
Bod č. 11: Schválení koupě pozemků p.č. 973/7 a 1368/8 v k.ú. Kostomlaty nad Labem 
 
Při digitalizaci pozemků v k. ú. Kostomlaty nad Labem vyšlo najevo, že součástí komunikace – ulice 
Příčná v Kostomlatech nad Labem je i pozemek č. 973/7 o výměře 132 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, jehož vlastníkem je od února tohoto roku pan J. S..   
Obec pana S. oslovila se žádostí o odprodej tohoto pozemku do vlastnictví obce. Pan S. souhlasí 
s prodejem zmíněného pozemku za předpokladu, že součástí kupní smlouvy bude i pozemek č. 1368/8 o 
výměře 5 m2, orná půda, který je součástí příkopu u cesty k Labi. Pan Sršeň požaduje za oba pozemky 
kupní cenu ve výši 17.000,- Kč.  
S odvoláním na shora uvedené skutečnosti byla zastupitelům obce předložena ke schválení Kupní 
smlouva na koupi pozemků č. 973/7 a č. 1368/8 v k. ú. Kostomlaty nad Labem do vlastnictví obce. 
 
Usnesení č. 49/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako stranou kupující a 
panem J. S., jako stranou prodávající na prodej pozemků č. 973/7 a č. 1368/8 oba v katastrálním území 
Kostomlaty nad Labem do vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem za kupní cenu ve výši 17.000,- Kč. 
Hlasování: Pro:   13 x    

Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
 
Bod č. 12: Diskuze 
 
V 18:50 zahájila starostka diskuzi dotazem směrem k zastupitelům, zda má někdo návrh na předsedu 
kontrolního a finančního výboru. Vzhledem k tomu, že nikdo žádný návrh neměl, předala slovo 
zastupitelům. 
 
Mgr. Milena Hercoková se dotázala na druhé usnesení týkající se f. PAMA Poděbrady s. r. o. s tím, že si 
dle jejího názoru toto usnesení protiřečí s předchozím. 
Starostka uvedla, že v případě, kdy bude muset být osloven druhý, případně třetí uchazeč, bude svoláno 
mimořádné ZO, jehož předmětem bude schválení příslušné smlouvy o dílo. 
P. Milan Veselý se dotázal na výkaz výměr střechy ZŠ Kostomlaty nad Labem a rozporoval ho. 
Starostka uvedla, že se jednalo o chybu v projektu, která již byla napravena a vysvětlena. 
Dalším dotazem p. Milana Veselého bylo, zda je k nahlédnutí dendrologický posudek na lípy a zda by 
mohl být zveřejněn na webu obce, k čemuž se připojila i Mgr. Milena Hercoková. 
V současné době je posudek na OÚ a je k dispozici k nahlédnutí. 
P. Tomáš Houdek se dotázal, zda má obec povědomí o akcích konaných na letišti v Milovicích, jako je 
Votvírák a Let It Roll a zda obec zaznamenala nějaké stížnosti občanů na zmíněné akce. Zmínil i 
kompenzace, které by obec od pořadatelů mohla obdržet a ty by pak bylo vhodné do nejvíce postižených 
oblastí dále investovat (obzvláště se to týká Vápenska). Přimluvil se i za to, aby se obec o tyto akce 
zajímala a snažila se získat možné kompenzace. 
Starostka odpověděla, že se pokusí spojit s organizátory akcí. Od starosty Milovic má informaci, že Let It 
Roll by měl být letos naposledy. Bohužel nás nikdo před pořádáním akcí neoslovil, abychom mohli 
vyjádřit svůj souhlas / nesouhlas. 
Mgr. Milena Hercoková k tomuto tématu doplnila, že obdobná akce se koná i v Sadské. 
Vzhledem k tomu, že se nikdo další ze zastupitelů dále do diskuze nezapojil, bylo předáno slovo 
občanům. 
První se o slovo přihlásil p. F. B. a dokázal se na složení hodnotících komisí, kolik mají členů, jak jsou 
vybíráni a vyjádřil názor, že by se mělo jednat o odborníky v daném oboru. Jeho další dotaz byl na silnici 
směr Doubrava a její plánovanou úpravu – čeho se týká a zda by mohla být k silnici připojena 
cyklostezka.  
Odpovězeno bylo, že hodnotící komise jsou tříčlenné a obměňují se dle zaměření zakázky. Silnice na 
Doubravu se bude zpevňovat a v Kostomlatech přibude zpomalovací ostrůvek. Cyklostezka není 
předmětem úprav, ale lze ji později zahrnout do nového územního plánu 
Poslední dotaz p. F. B. byl, proč nemá nákladní auto obce vyšší kontejner. 
Bylo mu dopovězeno, že hlavním kritériem výběru vozu byla jeho nosnost. 
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P. J. B. zmínil, že po čištění Vlkavského potoka došlo k ucpání výpusti u lávky, která odvádí vodu až 
z oblasti u bytovek u nádraží a požádal o pročištění, což starostka přislíbila zajistit prostřednictvím 
technických pracovníků obce. 
Dále p. J. B. zmínil rozpor mezi rozhodnutím Rady obce o přistavování kontejnerů do okolních obcí, 
komentářem místostarostky na minulých zasedáních ZO a textem v Kostomlatských novinách. Přečtením 
článku v Kostomlatských novinách bylo vše vysvětleno.  
Poslední dotaz p. J. B. byl na stav stromů na Lánech. 
P. B. bylo sděleno, že pokácení břízy před domem č.p. 51 je v kompetenci Krajské správy a údržby silnic 
a rozlomená vrba byla zlikvidována odborníkem. 
Dále se do diskuze přihlásil p. J. P. z Vápenska, který se připojil k připomínce p. Tomáše Houdka o 
akcích na milovickém letišti. Popsal pravidla koncertů i své zkušenosti s nimi. Dále uvedl, že Milovice 
získaly velké kompenzace od pořadatelů. Sám se spojil s pořadateli, kteří jsou ochotni se o 
kompenzacích bavit, ale na letošní akce je již pozdě. Doporučil proto, aby se pro příští rok obec ozvala 
včas a zároveň potvrdil, že Let It Roll je letos zřejmě naposledy.  
Mgr. Aleš Křeček zmínil i možnost obrátit se na hygienu, kvůli možnému změření hluku, což si starostka 
poznamenala.  
Nikdo další se z řad zastupitelů ani občanů do diskuze nepřihlásil, proto starostka v 19:24 hod. toto 
zasedání ukončila a poděkovala všem přítomným za účast. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..    …………………………………………. 
               Richard Filip                   Mgr. Aleš Křeček 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
          Ing. Romana Hradilová 
                  starostka obce 

 


