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Zápis ze zasedání 

Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem  
č. 2/2022 konaného dne 28.04.2022 

 
Přítomni: Richard Filip, Ing. Romana Hradilová, Mgr. Aleš Křeček, Bc. Jan Kučera, Josef Petráš, Miroslav 
Škornička, Eva Šulcová, Milan Veselý, Ing. Petr Vild, Ing. Petr Zalabák 
Omluveni: Zbyněk Adam, Mgr. Milena Hercoková, Tomáš Houdek, Bc. Zdeňka Keistová, Ing. Miroslava 
Zajanová 
 
 
Bod č. 1: Zahájení 
 
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 2/2022 zahájila starostka obce Ing. Romana Hradilová v 18:04 hod.  
Konstatovala, že je přítomno 10 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 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. 21/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Bc. Jan Kučera, 
pan Josef Petráš a pan Miroslav Škornička. 
Hlasování: Pro:   10 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se: nikdo 

 
Usnesení č. 22/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu pana Mgr. Aleše Křečka a pana 
Milana Veselého. 
Hlasování: Pro:   9 x 

Proti:   nikdo 
Zdržel se: 1 x (p. Veselý) 

 
Po splnění úvodních formalit byl schválen zveřejněný programu jednání zastupitelstva obce. 
 
Usnesení č. 23/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje program jednání v tomto znění:  

1. Zahájení 
2. Kontrola plnění přijatých usnesení 
3. Finanční a kontrolní výbor  
4. Zpráva o činnosti rady obce 
5. Rozpočtové opatření  
6. Přijetí dotace na rekonstrukci Mateřské školy 
7. Kupní smlouva na prodej pozemků v k.ú. Kostomlaty nad Labem 
8. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro další volební období 
9. Výsledky zadávacího řízení „Lávka u kostela“ 
10. Výsledky zadávacího řízení „Oprava střechy kostela sv. Bartoloměje – Kostomlaty nad Labem“ 
11. Výsledky zadávacího řízení „Rekonstrukce chodníků – ul. Průběžná“ 
12. Diskuse 
13. Závěr 

Hlasování: Pro:   10 x 
Proti:   nikdo 
Zdržel se:  nikdo 

 
 
Bod č. 2: Kontrola plnění přijatých usnesení 
 
K tomuto bodu starostka uvedla, že zápis ze zasedání ZO č. 1/2022 ze dne 08.03.2022 byl vyhotoven dne 
11.03.2022 a téhož dne byl odeslán ověřovatelům. Seznam usnesení byl zveřejněn na webu obce i zaslán 
zastupitelům.  
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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 důvodovou zprávu č. 2/2022 o činnosti Rady obce Kostomlaty nad Labem, jejímž 
obsahem bylo podání informací o jednání rady obce č. 4 až 6/2022. 
 
Usnesení č. 24/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí Zprávu č. 2/2022 o činnosti Rady obce 
Kostomlaty nad Labem. 
Hlasování: Pro:  10 x   
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 5: Rozpočtové opatření 
 
Předmětem předloženého rozpočtového opatření byla změna rozpočtu na straně příjmů:  

- paragraf 6402 (Finanční vypořádání) položka 2229 (Ostatní přijaté vratky transferů) – navýšení o 
187.810,- Kč - příjem vratky průtokové dotace pro MŠ 

Na straně výdajů se pak jednalo o tyto změny: 
- paragraf 3322 (Zachování a obnova kulturních památek) položka 5171 (Opravy a udržování) - 

navýšení o 600.000,- Kč – prostředky na opravu střechy kostela 
- paragraf 3412 (Sportovní zařízení ve vlastnictví obce) položka 5171 (Opravy a udržování) - navýšení 

o 150.000,- Kč - prostředky na opravu haly BIOS  
- paragraf 6402 (Finanční vypořádání) položka 5364 (Vratky transferů) - navýšení o 187.810,- Kč - 

výdej vratky průtokové dotace pro MŠ 
Prostředky budou převedeny proti položce 8115 – Financování. 
 
Usnesení č. 25/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 28.04.2022. 
Hlasování: Pro:  10 x     
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 6: Přijetí dotace na rekonstrukci Mateřské školy 
 
Obec Kostomlaty nad Labem požádala v únoru tohoto roku Středočeský kraj o poskytnutí dotace na 
rekonstrukci Mateřské školy. Žádost byla dne 28.03.2022 schválena a obci byla přiznána dotace ve výši 
2.410.936,- Kč. Proto byli zastupitelé vyzváni ke schválení jejího přijetí a schválení příslušného 
rozpočtového opatření.  
 
Usnesení č. 26/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci 
„Kostomlaty nad Labem – Mateřská škola Kostomlaty nad Labem – stavební úpravy“ (ev. č. 
ISF/ŠKO/047685/2022) ve výši 2.410.936,- Kč a pověřuje starostku obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace. 
Hlasování: Pro:  10 x     
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 27/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 28.04.2022. 
Hlasování: Pro:  10 x     
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
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Bod č. 7: Kupní smlouva na prodej pozemků v katastrálním území Kostomlaty nad Labem 
 
Obec Kostomlaty nad Labem zamýšlí nahradit tři nevyhovující betonové jímky na splaškovou podtlakovou 
kanalizaci v ulici Spojovací v Kostomlatech nad Labem pěti originálními jímkami pro každý jednotlivý bytový 
dům. Tato stavba se mimo jiné dotýká i pozemků č. 345/7, 351/4, 377/13, 428/28 a 977/2 v k.ú. Kostomlaty 
nad Labem, které jsou ve vlastnictví fyzických osob. Obec proto majitele těchto pozemků oslovila a 
požádala o jejich odprodej do vlastnictví obce. Obě spoluvlastnice pozemků s odprodejem souhlasily a to 
za celkovou cenu ve výši 128.000,- Kč. Dle znaleckého posudku činí cena předmětných nemovitostí celkem 
125.940,- Kč. Zastupitelům obce byl proto předložen ke schválení návrh kupní smlouvy na prodej těchto 
pozemků do vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem. Veškeré náklady, spojené s převodem tohoto 
pozemku, bude hradit strana kupující. 
 
Zastupitelé si upřesnili polohu pozemků a následně přešli k hlasování. 
 
Usnesení č. 28/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků č. 345/7; 351/4; 
377/13; 428/28 a 977/2 v katastrálním území Kostomlaty nad Labem z podílového spoluvlastnictví paní M. 
P. a paní V. S. do vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem za kupní cenu ve výši 128.000,- Kč. 
Hlasování: Pro:  10 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 8: Stanovení počtu členů zastupitelstva pro další volební období 
 
V pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022 se budou konat komunální volby do zastupitelstev obcí a 1/3 
senátu. Zastupitelé proto byli vyzvání ke stanovení počtu členů nově voleného zastupitelstva. Dle zákona 
se může jednat o 7 až 15 členů zastupitelstva. Návrh paní starostky na ponechání současného počtu 
volených 15 členů zastupitelstva obce byl jednomyslně schválen.  
 
Usnesení č. 29/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem stanovuje počet 15 členů zastupitelstva obce pro volební 
období 2022 – 2026. 
Hlasování: Pro:  10 x  
  Proti:  nikdo  

 Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 9: Výsledky zadávacího řízení „Lávka u kostela“ 
 
Na základě usnesení rady obce byla schválena zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce vedené ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa 
a Lávka přes Vlkavu u kostela“ – část veřejné zakázky „Lávka přes Vlkavu u kostela“. 
Ve lhůtě pro podání nabídek byla obci doručena pouze 1 nabídka.  
 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

 

Název účastníka zadávacího řízení, adresa, IČ 

 

Nabídková cena v Kč bez DPH 

1 
N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s. 
r. o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČ: 
44564287 

6.349.943,52  

 
Ustanovená komise pro posouzení a hodnocení nabídek, posoudila doručenou nabídku z hlediska splnění 
kvalifikace požadované dle zákona a specifikované v zadávací dokumentaci. Dále komise posoudila, zda 
se nejedná o nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou a požádala dodavatele o vysvětlení 
některých položek. Komise na základě předloženého vysvětlení neshledala, že se jedná o mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu, a proto mohlo být provedeno vyhodnocení dle stanovených hodnotících kritérií 
(100% - výše nabídkové ceny v Kč bez DPH). Z posouzení a hodnocení byly pořízeny Protokoly o 
jednáních hodnotící komise a Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.  
Součástí zadávací dokumentace byl i návrh smlouvy o dílo na plnění této veřejné zakázky. 
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Pan Veselý připomněl doby, kdy bylo minulé vedení obce napadáno za výběr zhotovitele pouze z jedné 
nabídky.  
Ing. Vild vysvětlil, že lze vypsat nové zadávací řízení na výběr zhotovitele této zakázky, ale vzhledem 
k neustále rostoucím cenám materiálu bude i celková cena díla stoupat. 
Starostka uvedla, že shodná firma vyhrála i soutěž na opravu vedle stojícího silničního mostu, což shledává 
jako výhodu. 
Ing. Zalabák se dotázal, zda nabídnutá cena koresponduje s cenou stanovenou projektantem, což mu bylo 
potvrzeno.  
 
Usnesení č. 30/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí písemnou Zprávu o hodnocení nabídek a 
schvaluje pořadí nabídek doručených v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela“ – část VZ „Lávka přes Vlkavu u kostela“. 
Hlasování: Pro:  8 x  
  Proti:  1 x (p. Veselý) 

 Zdržel se: 1 x (p. Petráš) 
 
Usnesení č. 31/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje nabídku dodavatele N + N – Konstrukce a dopravní 
stavby Litoměřice s. r. o., Litoměřice, jako ekonomicky nejvýhodnější na plnění podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela“ – část VZ 
„Lávka přes Vlkavu u kostela“ za nabídkovou cenu 6.349.943,52 Kč bez DPH.  
Hlasování: Pro:  8 x   
  Proti:  1 x (p. Veselý) 

 Zdržel se: 1 x (p. Petráš) 
 
Usnesení č. 32/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o dílo č. Z-2022-01 mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako objednatelem a společností N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s. r. o., 
Litoměřice, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela“ – část VZ „Lávka přes Vlkavu u kostela“ 
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.  
Hlasování: Pro:  8 x   
  Proti:  1 x (p. Veselý) 

 Zdržel se: 1 x (p. Petráš) 
 
 
Bod č. 10: Výsledky zadávacího řízení „Oprava střechy kostela sv. Bartoloměje – Kostomlaty nad 
Labem“ 
 
Rada obce jako zadavatel schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Oprava střechy kostela sv. Bartoloměje – Kostomlaty nad Labem“. Lhůta pro podání 
nabídek byla stanovena na 28.03.2022, ale protože před koncem této lhůty nebyla doručena žádná 
nabídka, byla lhůta prodloužena do 04.04.2022. Přestože byla zakázka zveřejněna na profilu zadavatele a 
výzva k podání nabídky zaslána 3 uchazečům, byla obci doručena pouze jedna nabídka od pana Michala 
Sixty, Vrbová Lhota s nabídkovou cenou 1.342.726,- Kč bez DPH. Hodnotící komise posoudila nabídku z 
hlediska splnění kvalifikace a požadavků, které byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Z hodnocení byl 
pořízen „Protokol o hodnocení nabídek“. Součástí zadávací dokumentace resp. nabídky dodavatele byl i 
návrh smlouvy o dílo.  
 
Pan Veselý se dotázal, zda je součástí nabídkové ceny i lešení a vzpomenul na slova paní starostky o 
využití dotací na financování rekonstrukce kostela. 
Starostka potvrdila, že lešení je již zahrnuto v nabídkové ceně a že o dotaci již bylo požádáno. 
Dále pan Veselý připomněl závazek současného vedení obce o výstavbě zázemí u již vybudovaného 
sportovního hřiště u Základní školy.  
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Usnesení č. 33/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Oprava střechy kostela sv. Bartoloměje – Kostomlaty nad Labem“. 
Hlasování: Pro:  8 x  
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: 2 x (p. Petráš, p. Veselý) 
 
Usnesení č. 34/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele S-2022-01 a 
č. smlouvy zhotovitele 1/2022) mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Michalem Sixtou, 
Vrbová Lhota, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střechy 
kostela sv. Bartoloměje – Kostomlaty nad Labem“ za nabídkovou cenu 1.342.726,- Kč bez DPH. 
Hlasování: Pro:  8 x  
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: 2 x (p. Petráš, p. Veselý)  
 
 
Bod č. 11: Výsledky zadávacího řízení „Rekonstrukce chodníků – ul. Průběžná“ 
 
Rada obce jako zadavatel schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce chodníků – ul. Průběžná“. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo obci doručeno 
5 nabídek.  
Hodnotící komise posoudila došlé nabídky z hlediska splnění kvalifikace, která byla stanovena v zadávací 
dokumentaci a vyhodnotila dle stanoveného hodnotícího kritéria, kterým byla ekonomická výhodnost 
(nejnižší nabídková cena 100%). Z hodnocení byl pořízen „Protokol o hodnocení nabídek“.  
 

pořadí Název uchazeče Nabídková cena v Kč bez DPH 
1. ZEPRIS s. r. o. 1 075 701,- 
2. TES spol. s r. o. 1 098 467,- 
3. Stavrecon Pardubice s. r. o. 1 235 845,- 
4. PKbau s. r. o. 1 333 330,- 
5. Prostav s. r. o. 1 399 982,- 

 

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele ZEPRIS s. r. o., Praha 4, za nabídkovou cenu 
1.075.701,- Kč bez DPH. Součástí zadávací dokumentace, resp. nabídek dodavatelů, byl i návrh smlouvy 
o dílo.  
 
Pan Veselý se dotázal, zda je dokumentace k zadávacímu řízení dostupná na webu obce.  
Dostal odpověď, že není, protože se jedná o rekonstrukci (byl zpracován pouze výkaz výměr). 
 
Usnesení č. 35/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Rekonstrukce chodníků – ul. Průběžná“.  
Hlasování: Pro:  10 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
Usnesení č. 36/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje jako pro obec nejvhodnější nabídku dodavatele 
ZEPRIS s. r. o., Praha 4, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce chodníků – 
ul. Průběžná“ za nabídkovou cenu 1.075.701,- Kč bez DPH. 
Hlasování: Pro:  10 x  
  Proti:  nikdo 

 Zdržel se: nikdo 
 

Usnesení č. 37/2022 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o dílo č. S-2022-02 mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako objednatelem a firmou ZEPRIS s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce chodníků – ul. Průběžná“ za nabídkovou cenu 
1.075.701,- Kč bez DPH. Pokud vybraný dodavatel odmítne smlouvu o dílo podepsat nebo ve stanoveném 
termínu nepředloží doklady nutné pro uzavření smlouvy, bude Smlouva o dílo uzavřena s dodavatelem, 
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který se v rámci hodnocení nabídek umístil na druhém místě, případně analogicky na dalších místech dle 
schváleného pořadí nabídek 
Hlasování: Pro:  10 x  
  Proti:  nikdo 
  Zdržel se: nikdo 
 
 
Bod č. 12: Diskuze 
 
V 18:37 hod. zahájila starostka diskuzi předáním slova nejdříve zastupitelům a následně občanům. 
 
Pan Veselý se dotázal, zda obec ví o vypsaném dotačním programu ministerstva pro místní rozvoj na 
zřízení a možnosti rekonstrukce pro potřeby ubytování ukrajinských uprchlíků. 
Dále pan Veselý zmínil skutečnost, kdy se několik obcí a měst na okrese Nymburk spojilo za účelem snížení 
nákladů na odvoz odpadů. 
A jeho další dotaz směřoval na důvody vykopání betonů na nově zbudovaném sběrném dvoře, na 
projektovou dokumentaci na tuto zakázku a zda vyhovuje i hodní lom rampy. 
Starostka k tématu odvozu odpadů připomněla jednání, které proběhlo před lety na téma úspor ve sběru 
tříděného odpadu s firmou NYKOS a.s.. Tato firma přislíbila spolupráci s obcí. Na základě tohoto jednání 
bylo požádáno o dotaci na sběrné nádoby a následně vypsáno výběrové řízení na svozce odpadu, do 
kterého se však již tato firma nepřihlásila z důvodu naplnění svých kapacit. 
K tématu dokumentace na výstavbu sběrného dvora a vykopání betonů starostka připomněla soudní 
jednání s projektovou společností ISES, s.r.o., která odevzdala svou práci po termínu. V průběhu výstavby 
byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci, které se však projevily až při vlastní realizaci. Konkrétně 
se jednalo o nevyhovující úhel sklonu nájezdové rampy, díky němuž by mohlo dojít k poškození vozidel.  
Ing. Vild doplnil, že horní lom rampy je v pořádku.  
Pan Veselý se dotázal na stav haly BIOS, zda by nebylo možné rozšířit přilehlý parkovací prostor a 
požadoval slib, kdy budou vybudovány toalety u vedlejšího sportovního hřiště. 
Starostka uvedla, že došlo k upřednostnění jiných akcí, jako je například vodovod a kanalizace v okolních 
obcích, kde již bylo požádáno o dotaci. 
Ing. Vild vysvětlil důvody poškození haly, ke kterému došlo díky dlouho trvajícím a velmi silným větrům, 
použitému kotvícímu materiálu s nedostatečnou kotevní hloubkou. Statik na základě prohlídky doporučil, 
mimo jiné kvůli možnému pádu skleněných výplní, uzavření haly. Následně byl vypracován nezávislý 
kontrolní rozpočet ve výši cca. 220.000,- Kč a statik doporučil postup oprav. Ing. Vild spolu s obcí poptával 
firmy, které se opravami tohoto typu zabývají, se skleněnými kopility však pracuje málokdo. Byla nalezena 
liberecká firma, která s ohledem na finanční náročnost provede opravu nejvíce poškozené části budovy 
s termínem dokončení prací cca 15. srpna 2022. 
Pan Petráš dále popsal situaci na dětském hřišti „Na Obci“, kam vstupují občané se psy, ač je zde zákazová 
tabulka a tato skutečnost je uvedena i v provozním řádu. Navrhl osadit hřiště většími výstražnými tabulemi 
o zákazu vstupu se psy pod pokutou, k čemuž se připojil i Mgr. Křeček, neboť i na hřišti na Vápensku se 
potýkají s obdobným problémem. 
Starostka si tento podnět zaznamenala k dalšímu vyřešení s rozšířením na všechna dětská hřiště. 
Pan Škornička zmínil stav autobusové zastávky v Hroněticích, která si zaslouží rekonstrukci. 
Starostka potvrdila, že je její oprava v plánu pro letošní rok. 
Pan T. se dotázal, zda oprava haly BIOS bude hrazena z pojištění, což mu bylo potvrzeno. 
Dále pan T. navrhl, aby byl v kostomlatských novinách zveřejněn článek na téma psů, jejich pohybu po 
obci a dalších pravidlech. 
Pan B. F. otevřel diskuzi o vlastnictví pozemků na Lánech, kdy jeho a další předkové darovali obci pozemky 
pro vytvoření parku, avšak ponechali si vždy pruh, jako příjezdovou cestu ke svému poli, které se nachází 
za parkem. Nyní zjistil, že celý park je ve vlastnictví obce a on tak nemá přístup ke svému pozemku, proti 
čemuž uplatnil spolu s dalšími osobami stížnost a stav věci přičítal digitalizaci. 
Starostka uvedla, že celá věc se začala řešit po žádosti obce vůči panu N., aby neparkoval na zeleni 
uprostřed parku. Při digitalizaci byli všichni majitelé pozemků vyzváni, aby se k ní vyjádřili. 
Ing. Zalabák doporučil panu B., obrátit se se všemi nabývacími listinami a jinými doklady, na Katastrální 
úřad, který je v tomto kompetentní. 
Pan B. J. se dotázal, v souvislosti se vstupem Svazku obcí Kostomlatsko do likvidace, na smlouvu, kterou 
se Svazkem před lety podepsal na věcné břemeno u svých pozemků a s kým může řešit tyto záležitosti. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o pozemky v k.ú. Doubrava a tato část připadne po zrušení Svazku obci 
Kostomlátky, doporučila starostka obrátit se na pana starostu Krále, případně může se smlouvou přijít i na 
obecní úřad v Kostomlatech nad Labem a bude se mu věnovat. 
Na konec diskuze starostka všechny přítomné informovala o příštím konání ZO, které je naplánováno na 
9. června a jedním z projednávaných témat bude výběrové řízení na rekonstrukci Základní školy. 
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Vzhledem k tomu, že se již nikdo další ze zastupitelů ani občanů do diskuze nepřihlásil, poděkovala 
starostka za účast a v 19:05 hod. ZO ukončila.  
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