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Zápis ze zasedání 

Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem  
č. 5/2019 konaného 24.7.2019 

 
 
Přítomni: Richard Filip, Mgr. Milena Hercoková, Ing. Romana Hradilová, Bc. Zdeňka Keistová,  Mgr. Aleš 
Křeček, Bc. Jan Kučera, Ing. Petr Vild, Bc. Lukáš Vorlíček, Milan Veselý, Ing. Miroslava Zajanová, Ing. 
Petr Zalabák 
Omluveni: Zbyněk Adam, Tomáš Houdek, Josef Petráš, Miroslav Škornička 
 
 
Bod č. 1: Zahájení 
 
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 5/2019 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.  
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. Richard 
Filip, Bc. Jan Kučera a Ing. Petr Zalabák. Nikdo neměl jiný návrh, proto dala starostka hlasovat o 
návrhové komisi v tomto složení.         
 
Usnesení č. 50/2019    
ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Richard Filip, Bc. Jan Kučera a Ing. Petr Zalabák. 
Hlasování:  Pro:   11 x   

Proti:   nikdo   
Zdržel se:  nikdo  

 
Ověřovateli zápisu navrhla starostka tyto členy ZO: Ing. Petra Vilda a Bc. Lukáše Vorlíčka. Žádný 
protinávrh nebyl, proto dala starostka hlasovat o navržených ověřovatelích. 
 
Usnesení č. 51/2019 
ZO schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Petra Vilda a Bc. Lukáše Vorlíčka  
Hlasování: Pro:   11 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. 52/2019 
ZO schvaluje program jednání zastupitelstva obce:  

1. Zahájení 
2. Přijetí dotace na „Pořízení dopravního automobilu pro obec Kostomlaty nad Labem“ (auto 

pro SDH Hronětice) 
3. Revokace usnesení a schválení smlouvy o dílo „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad 

Labem – pavilon A“ 
4. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Lysá 

nad Labem 
5. Diskuse 
6. Závěr 

Hlasování: Pro:   11 x  
Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
 
Bod č. 2: Přijetí dotace na „Pořízení dopravního automobilu pro obec Kostomlaty nad Labem“ 
(auto pro SDH Hronětice) 
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V tomto bodě starostka vysvětlila postup od podání žádosti v únoru letošního roku, přes schválení dotace 
Středočeským krajem ve výši  300.000,- Kč + kombinaci s dotací od Ministerstva vnitra ve výši 450.000,- 
Kč. Na závěr uvedla, že nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je usnesení 
Zastupitelstva obce o přijetí dotace. 
Ing. Petr Vild si otázku financování se starostkou ještě upřesnil a následně se přešlo k hlasování. 
 
Usnesení č. 53/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

a) přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Pořízení nového dopravního prostředku pro 
obec Kostomlaty nad Labem“ (ev. č. HAS/DOP/037570/2019) ve výši 300.000,- Kč a pověřuje 
starostku obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

b) přijetí dotace Ministerstva vnitra -  Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na 
akci „Kostomlaty nad Labem – Dopravní automobil“ (ident. č. 014D241009172) ve výši 450.000,- 
Kč 

c) spolufinancování akce „Pořízení nového dopravního prostředku pro obec Kostomlaty nad Labem“ 
a „Kostomlaty nad Labem – Dopravní automobil“ z rozpočtu obce. 

Hlasování: Pro:   11 x  
Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
 
Bod č. 3: Revokace usnesení a schválení smlouvy o dílo -  „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad 
Labem – pavilon A“ 
 
Starostka k revokaci usnesení popsala skutečnost, kdy na doporučení rady obce schválilo ZO na svém 
jednání dne 13.6.2019 nejvhodnější nabídku a smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
(VZMR) na stavební práce s názvem „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon A“ vítězné 
společnosti Izolace Ústí s.r.o., Ústí nad Labem. Ta byla následně vyzvána a urgována o uzavření 
smlouvy a zahájení prací. Místo toho společnost Izolace Ústí s.r.o. obci dne 16.7.2019 písemně sdělila, 
že odstupuje ze zadávacího řízení z kapacitních důvodů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zatékání do pavilonu „A“ bylo jednou ze závad uvedených ve zprávě o 
provedené kontrole BOZP v ZŠ s termínem odstranění do 31.8.2019, je tedy nutné, aby práce na opravě 
střechy na pavilonu „A“ byly zahájeny co nejdříve. Z tohoto důvodu bylo ZO doporučeno, aby revokovalo 
svá přijatá usnesení a schválilo uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem, který se umístil na druhém místě 
resp. třetím místě (pokud dodavatel na druhém místě také odmítne podepsat smlouvu o dílo, bude 
vyzván k uzavření třetí v pořadí).  
 
Usnesení č. 54/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem revokuje svá usnesení č. 45/2019 a 46/2019 ze dne 13. 6. 
2019. 
Hlasování: Pro:   11 x   

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
Usnesení č. 55/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje výsledky hodnocení a pořadí uchazečů v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava střechy – ZŠ 
Kostomlaty nad Labem – pavilon A“. 
Hlasování: Pro:   11 x   

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
Usnesení č. 56/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí odstoupení uchazeče Izolace Ústí s. r. o., 
Ústí nad Labem, ze zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střechy – ZŠ 
Kostomlaty nad Labem – pavilon A“.   
Hlasování: Pro:   11 x   

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 



 

strana 3 z 4 
 

Usnesení č. 57/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako objednatelem, a uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon A“ 
resp. třetím v pořadí za předpokladu, že s uchazečem, který se umístil, jako druhý v pořadí, nebude 
Smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – 
pavilon A“ uzavřena. 
Hlasování: Pro:   11 x   

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
 
Bod č. 4: Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Lysá 
nad Labem 
 
Starostka přečetla důvodovou zprávu, ve které bylo popsáno schválení poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce na ZO dne 6.12.2018 na restaurování vitráží ve výši 200.000,- Kč. Schválení Veřejnoprávní smlouvy 
bylo podmíněno získáním dotace od Středočeského kraje pro Římskokatolickou farnost Lysá nad Labem. 
Farnost dotaci získala, a proto byla zastupitelstvu předložena ke schválení příslušná veřejnoprávní 
smlouva.   
 
Usnesení č. 58/2019   
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 24.7.2019. 
Hlasování: Pro:   11 x  

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
Usnesení č. 59/2019   
ZO schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace“ mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako 
poskytovatelem dotace a společností Římskokatolická farnost Lysá nad Labem, IČ 48931926, jako 
žadatelem, pro rok 2019 ve výši 200.000,- Kč. 
Hlasování: Pro:   11 x  

Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
 
Bod č. 5: Diskuze 
 
V 18:18 zahájila starostka diskuzi a předala slovo zastupitelům a následně občanům. 
První dotaz vznesl p. J. T. na stav Modernizace traťového úseku Nymburk - Lysá nad Labem a zda běží 
EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí). 
Starostkou bylo potvrzeno, že neběží. 
P. Milan Veselý se dotázal na chybějící oplocení dětského hřiště Na Obci. 
Starostka vysvětlila, že jeho vybudování je plánováno na podzim spolu s výsadbou stromů a keřů. 
Dále p. Milan Veselý vyjádřil názor, aby byly obdobné akce jako dětské hřiště Na Obci řešeny pro příště 
jednou dodavatelskou firmou, což je dle jeho názoru levnější, než ji dělit mezi 2 – 3 firmy, v čemž mu 
oponoval p. Richard Filip.  
Pana Veselého též zajímal termín dokončení hřiště u Základní školy.  
Ing. Petr Vild p. Veselému i všem přítomným popsal současný stav hřiště a prací na něm, co ještě zbývá 
dokončit a ač přesný termín říci nedokázal, neboť záleží na více faktorech, ubezpečil, že firma dělá vše 
pro to, aby bylo do konce prázdnin hřiště hotové. Dále uvedl, že obec již účtuje dodavatelské firmě 
sankce za nedodržení termínu.  
P. Veselý zmínil zápis z Rady obce (RO), na které bylo projednáváno téma využívání hřiště u ZŠ 
veřejností, přilehlý domeček a správce hřiště a vyzval starostku k vyjádření. 
Starostka uvedla, že obec nezískala dotaci na rekonstrukci hřiště a stavba je financována z vlastních 
zdrojů obce. Z toho důvodu byl domeček ze současné rekonstrukce vyňat a další plánované kroky se 
mohou stát novým bodem některého z dalších jednání ZO. Je k diskuzi, zda ho rekonstruovat ve stejné 
velikosti, či ho upravit jen pro potřebu zázemí sportovců. 
P. Veselý zmínil další bod ze zápisu RO, kdy bylo projednáváno vypracování „Plánu rozvoje sportu“ 
v obci a dotázal se, zda bude veřejná diskuze na toto téma a projednávání na ZO. 
Starostka doplnila, že se na RO jednalo o prvotní nástřel plánu a bude dál projednáván. 
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P. Veselý dále porovnával váhu poskytnutých peněz církvi a Sokolu ve vztahu k tomu, co zmíněné 
organizace dělají pro děti z obce. 
O slovo se dále přihlásila Mgr. Hercoková a dotázala se, kam míří odpad ze zbouraného pavilonu 
Mateřské školky. 
Ing. Vild uvedl, že je to věcí dodavatele a on nám následně musí dodat doklady o ekologické likvidaci a 
zároveň zmínil, že zkoušky na měření azbestu byly negativní. 
Bc. Vorlíček a Mgr. Hercoková se ještě vrátili k tématu hřiště u ZŠ, domečku a možnosti požádat o dotaci 
zpětně či pouze na zbývající část. 
Starostka potvrdila, že pokud bude možné požádat o dotaci, učiní tak. 
Bc. Vorlíček se dále dotázal na stav jednání a výstavby cyklostezky a lávky přes Labe. 
Starostka popsala pobíhající jednání se Středočeským krajem, který by mohl poskytnout část peněz na 
projekt, ale za podmínky získání souhlasu všech majitelů pozemků, což se obci nyní podařilo. Na 
cyklostezku dále probíhá studie proveditelnosti. Termín vyhotovení byl posunut na rok 2026. 
P. F. B. se dotázal, proč nebylo požádáno o cyklostezku podél komunikace na Doubravu, která se bude 
rekonstruovat.  
Starostka vysvětlila složitost tohoto kroku oproti představám občanů. Například cyklostezka musí být 
v souladu s územním plánem, musí být vykoupeny všechny dotčené pozemky a další. 
Znovu se o slovo přihlásil p. Veselý, který se dotázal na lávky podél mostu na ulici 9. května přes Vlkavu. 
Starostka uvedla, že i toto bylo tématem na jednání RO a navrhla, že by na příštím jednání ZO přednesla 
návrh na vybudování samostatné lávky přes Vlaku na straně blíže ke kostelu. Lávka by byla nezávislá na 
konstrukci mostu a obec by tak mohla sama rozhodovat o její údržbě či opravách, neboť nyní nelze 
k opravě bez součinnosti Krajského úřadu Středočeského kraje přistoupit.  
Dalším rozsáhlým bodem diskuze byla váha a rychlost projíždějících vozidel, uzavřený přejezd, 
zpomalovací prvky apod., do které se zapojila veřejnost i většina zastupitelů bez závěru. 
Následně se o slovo přihlásil p. S., který přednesl problém svého pozemku, který je zaplavován vodou 
z pozemků obce, což bylo již tématem minulých zastupitelstev. Uvedl, že odstranil obrubník na základě 
výzvy obce a nyní očekává kroky od vedení obce.  
Posledním bodem byl příspěvek Bc. Vorlíčka k blížící se akci Let it Roll na milovickém letišti.  
Nikdo další se z řad zastupitelů ani občanů do diskuze nepřihlásil, proto starostka v 19:16 hod. toto 
zasedání ukončila a poděkovala všem přítomným za účast. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..    …………………………………………. 
               Ing. Petr Vild                   Bc. Lukáš Vorlíček 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


