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Zápis ze zasedání 

Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem  
č. 4/2021 konaného dne 1. 7. 2021 

 
 
Přítomni: Richard Filip, Tomáš Houdek, Ing. Romana Hradilová, Bc. Zdeňka Keistová, Mgr. Aleš Křeček, 
Bc. Jan Kučera, Josef Petráš, Miroslav Škornička, Eva Šulcová, Ing. Petr Vild, Ing. Miroslava Zajanová, 
Ing. Petr Zalabák 
Omluveni: Mgr. Milena Hercoková, Milan Veselý   
 
 
Bod č. 1: Zahájení 
 
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 4/2021 zahájila starostka obce Ing. Romana Hradilová v 18:05 hod.  
Konstatovala, že je přítomno 13 členů ZO a zastupitelstvo je tudíž schopno schvalovat usnesení z tohoto 
jednání.  
Zapisovatelkou jednání ZO určila paní Marii Žabovou, u které byl k nahlédnutí zápis z minulého jednání 
ZO.  
 
Následně proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 
 
Usnesení č. 48/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení Bc. Zdeňka Keistová, 
Tomáš Houdek a Richard Filip. 
. 
Hlasování:  Pro:   12 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  1x (Houdek) 

 
Usnesení č. 49/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu pana Zbyňka Adama a pana 
Josefa Petráše. 
  
Hlasování: Pro:   13 x  

Proti:   nikdo  
Zdržel se:  nikdo 

 
Po splnění úvodních formalit byl schválen program jednání.  
 
Usnesení č. 50/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje program jednání zastupitelstva obce v tomto znění:  

1. Zahájení 
2. Poskytnutí finanční pomoci obci Mikulčice 
3. Diskuse 
4. Závěr 

Hlasování: Pro:   13 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
 
Bod č. 2: Poskytnutí finanční pomoci obci Mikulčice 
V úvodu tohoto bodu jednání starostka seznámila všechny přítomné s aktuálními informacemi z Mikulčic. 
Byla ve spojení s místostarostou obce Ing. Vlašicem. Dle jeho sdělení mají prozatím materiální pomoci 
dostatek a prozatím nic nepotřebují. Vše je jim poskytováno krizovým štábem. Starostka navrhla, aby se 
Mikulčicím poskytla finanční pomoc ve výši 200 až 250 tis. Kč. Poskytnutá částka by neměla být malá, ale 
adekvátní a také uvedla výši finanční pomoci, které poskytlo město Nymburk (200 tis. Kč) a Středočeský 
kraj (1 mil. Kč).  Z řad zastupitelů byly vzneseny dotazy, zda se peníze budou posílat na transparentní účet 
a zda budou určeny pouze pro Mikulčice, jako naši družební spřátelenou obec. Bylo odpovězeno, že ano 
a peníze budou zaslány na transparentní účet, který zřídila obec Mikulčice. Zastupitelé prostřednictvím e-
mailu obdrželi zpracovanou tabulku, ze které bylo patrné, kolik peněz bylo ze strany obcí a měst zasláno 
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do čtyř obcí postižených tornádem (Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky a Lužice) a pro srovnání počty 
obyvatel obcí a měst a přepočet poskytnuté částky na 1 obyvatele.  
V rámci diskuze k výši poskytnuté finanční pomoci byly z řad zastupitelů navrženy částky ve výši 500 tis. 
Kč a 1 mil. Kč, z řad občanů částka ve výši 2 mil. Kč. Starostka navrhla hlasovat o částce ve výši 500 tis. 
Kč. Ze strany zastupitelů byl vznesen protinávrh, aby se hlasovalo o částce ve výši 1 mil. Kč. Starostka 
tedy dala hlasovat o protinávrhu, kdy na základě hlasování bylo přijato následující usnesení:  
 
Usnesení č. 51/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí finančního daru obci Mikulčice sloužící 
na pokrytí neinvestičních nákladů souvisejících s likvidací následků živelné pohromy ve výši 1 000 000 
Kč. 
Hlasování: Pro:   10 x 

Proti:   3 x (Hradilová, Vild, Filip) 
Zdržel se:  nikdo 

 
Starostka konstatoval, že v souvislosti s tímto přijatým usnesením musí být současně schváleno také 
rozpočtové opatření na straně výdajů. Dala proto hlasovat o návrhu usnesení na schválení rozpočtového 
opatření č. 9. Zastupitelé přijali následující usnesení: 
 
Usnesení č. 52/2021 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 9 ze dne 1. 7. 2021. 
Hlasování: Pro:   12 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  1 x (Filip) 

 
 
Bod č. 3: Diskuze 
 
V 18:35 hod. zahájila starostka diskuzi.  
 
Z řad občanů byl vznesen dotaz proč je poskytnutá finanční pomoc nazvaná jako neinvestiční. Bylo 
odpovězeno, že je to takto nazváno, aby mohly být peníze použity na cokoliv. 
 
Z řad zastupitelů byl vznesen dotaz, zda zhotovitel, který provádí opravu kapličky v Hroněticích, by nemohl 
opravit (narovnat) křížek v Hroněticích u lípy. Starostka odpověděla, že již dříve byla vystavena objednávka 
jinému zhotoviteli, ale tento opravu do dnešního dne neprovedl. Může požádat zhotovitele opravy kapličky 
o provedení narovnání křížku a vystavit objednávku, ale jen tehdy pokud bude mít tento zhotovitel volné 
kapacity.   
 
Vzhledem k tomu, že se již nikdo další ze zastupitelů ani občanů do diskuze nepřihlásil, poděkovala 
starostka za účast a v 18:40 hod. ZO ukončila. 
 
 
 
 

 
 
 
 

v.r. 
Zbyněk Adam 

 
 

 
 
 
 

v.r. 
Josef Petráš 

 
 
 

 
 

 
v.r. 

Ing. Romana Hradilová 
starostka obce 

 


