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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 1/2023 ze dne 11. 1. 2023 
 

 
 
 
Usnesení č. 1/2023 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ze dne 11. 1. 2023. 
 
Usnesení č. 2/2023 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje likvidační protokol č. 4 ze dne 31. 12. 2022. 
 
Usnesení č. 3/2023 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Směrnici č. 1/2023  pro poskytování a účtování cestovních 
náhrad. 
 
Usnesení č. 4/2023 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje, v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 132/2006 Sb., 
zákon o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů, zápisy v kronikách obce Kostomlaty nad Labem 
provedené v letech 2017 až 2021.  
 
Usnesení č. 5/2023 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje cenovou nabídku společnosti Tichý a spol. s. r. o., 
Čelákovice na vyčištění druhé části půdních prostor kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem 
za nabídkovou cenu 145 000,- Kč a ukládá starostce obce na tyto práce vystavit objednávku s tím, že 
práce budou provedeny nejdéle do 30. 4. 2023. 
 
Usnesení č. 6/2023 
Rada obce Kostomlaty nad Labem doporučuje Zastupitelstvu obce Kostomlaty nad Labem schválit 
rozpočtové opatření na straně výdajů, které souvisí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč 
na provoz denního stacionáře Handicap centrum Srdce, o.p.s., Poděbrady, který zajišťuje služby pro 
občana Kostomlat nad Labem.   
 
Usnesení č. 7/2023 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s nástavbou garáže stojící na pozemku st. p. č. 520/4 v k. ú. 
Kostomlaty nad Labem v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce garáže na parc. 
č. 520/2 a parc. č. st. p. č. 520/4 v Kostomlatech n/L“ za předpokladu, že dešťové vody z části střechy 
směrem do ulice U Křížku budou likvidovány na pozemku žadatele. 
 
Usnesení č. 8/2023 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a následnou realizací stavby 
s názvem „NB Hronětice NB_0081, BTS za JTS IE-12-6011363“ za dodržení následujících podmínek: 

• před zahájením realizace musí být vytýčeny inženýrské sítě (v zájmovém území se nachází 
kabelové vedení veřejného osvětlení; 

• při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší 
správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném 
zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při 
provádění prací vzniknou na kanalizaci, odpovídá investor 

 


