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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 10/2019 ze dne 30. 5. 2019

Usnesení č. 119/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem

I. j m e n u j e 
v souladu s ustanovením § 1 odst. 1) a § 2 odst. 3) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované obcí Kostomlaty nad Labem –
Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Školní 370, 
Kostomlaty nad Labem, IČ 71008365, ve složení:

Předseda komise: Ing. R. H.              zástupce zřizovatele
Členové komise: Bc. Z. K.                  zástupce zřizovatele 

Mgr. E. V. K. zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr. J. P. zástupce České školní inspekce
Mgr. J. O. zástupce České školní inspekce
Mgr. S. O. zástupce České školní inspekce
M. H. zástupce pedagogických pracovníků příslušné 

mateřské školy

II. p o v ě ř u j e 
starostku obce Kostomlaty nad Labem vydáním jmenovacího dekretu členům konkursní komise dle 
bodu I. tohoto usnesení

III. p o v ě ř u j e 
v souladu s § 1 odst. 2) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, paní L. K. tajemnicí konkursní komise dle bodu I. tohoto usnesení.

Usnesení č. 120/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem, jako zřizovatel, uděluje souhlas Mateřské škole Kostomlaty nad 
Labem, příspěvkové organizaci s podáním žádosti o dotaci v rámci projektu „Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Usnesení č. 121/2019
Rada obce schvaluje návrh programu zasedání ZO č. 4/2019, které se uskuteční 13. 6. 2019.

Usnesení č. 122/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s provedením výměny podlahové krytiny ve 2 prostorách 
Základní školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizaci a ukládá starostce obce zajistit cenové 
nabídky na tuto výměnu v souladu se Směrnicí č. 2/2018 k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu.

Usnesení č. 123/2019
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 6 ze dne 30. 5. 2019.

Usnesení č. 124/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ze dne 30. 5. 2019.

Usnesení č. 125/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem nemá námitek k návrhu projektové dokumentace na výstavbu 
rodinného domu na pozemku 836/35 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 126/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s uložením inženýrských sítí a realizací gravitační části 
přípojky splaškové kanalizace pro pozemek 836/35 v k. ú. Kostomlaty nad Labem za dodržení 
následujících podmínek:
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• stavbu bude provádět odborná firma
• napojení na stávající kanalizaci bude provedeno napojením v místě vysazeného potrubí DN 

200, které je zaústěno do podtlakové šachty, která je umístěna na veřejném pozemku před 
připojovaným pozemkem. Nátok do této šachty je v hloubce 1 metr a délka vysazeného 
potrubí je též 1m. 

• napojované potrubí musí být vodotěsné 
• do kanalizační přípojky se smí vypouštět pouze splaškové vody, nikoliv dešťové 
• žadatel (investor) uvede povrchy (pozemky ve vlastnictví obce) nad potrubím do původního 

stavu se zárukou na sesednutí výkopu nad rýhou po dobu 5 let
• před zahájením výkopových prací musí být vytýčena veškerá podzemní zařízení, otevřený 

výkop musí být dostatečně označen a zabezpečen proti pádu osob a výkopek nesmí být 
uložen na zpevněný asfaltový povrch místní komunikace (budoucí ul. Severní) 

• z důvodu výskytu a křížení s podzemními zařízeními (kabelové vedení ČEZ, VO, plynovod 
atd.) musí být výkopové práce prováděny pouze ručně bez použití mechanizace

• před záhozem potrubí bude provozovatel kanalizace (Obec Kostomlaty nad Labem) přizván 
ke kontrole pokládky potrubí a napojovacího místa

• vlastníkem a provozovatelem realizované gravitační části přípojky bude vlastník připojované 
nemovitosti

• před realizací přípojky žadatel na Obecním úřadě Kostomlaty nad Labem podepíše smlouvu o 
odvádění odpadních vod a předá provozovateli dokumentaci skutečného provedení 
kanalizační přípojky a územní souhlas pro kanalizační přípojku případně jiné povolení vydané 
příslušným stavebním či vodohospodářským úřadem.

• minimálně 30 dní před zahájením výkopových prací žadatel podá obecnímu úřadu Kostomlaty 
nad Labem žádost o zvláštní užívání místní komunikace pro uložení inženýrských sítí.

Usnesení č. 127/2019
Rada obce souhlasí s připojením nemovitosti p. č. 836/35 v k. ú. Kostomlaty nad Labem (zřízení 
sjezdu) na místní komunikaci (budoucí ul. Severní) pozemek p. č. 836/36 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem, za předpokladu, že šíře vjezdu na pozemku 836/36 v k. ú. Kostomlaty nad Labem bude 4 m.

Usnesení č. 128/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s rozšířením stávající dřevěné pergoly na pozemku p. č. 
141/8 v k. ú. Kostomlaty nad Labem v rozsahu dle předloženého zjednodušeného výkresu.

Usnesení č. 129/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s uzavřením části místní komunikace ul. Školní dne 8. 6. 
2019 v době do 14:00 hod. do 18:00 hod. z důvodu konání akce „Rodinný den – Kolečkiáda“.  

Usnesení č. 130/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem nemá námitek k návrhu projektové dokumentace na výstavbu 
rodinného domu na pozemku 836/34 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 131/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s uložením inženýrských sítí a realizací gravitační části 
přípojky splaškové kanalizace pro pozemek 836/34 v k. ú. Kostomlaty nad Labem za dodržení 
následujících podmínek:
• stavbu bude provádět odborná firma
• napojení na stávající kanalizaci bude provedeno napojením v místě vysazeného potrubí DN 

200, které je zaústěno do podtlakové šachty, která je umístěna na veřejném pozemku před 
připojovaným pozemkem. Nátok do této šachty je v hloubce 1 metr a délka vysazeného 
potrubí je též 1m. 

• napojované potrubí musí být vodotěsné 
• do kanalizační přípojky se smí vypouštět pouze splaškové vody, nikoliv dešťové 
• žadatel (investor) uvede povrchy (pozemky ve vlastnictví obce) nad potrubím do původního 

stavu se zárukou na sesednutí výkopu nad rýhou po dobu 5 let
• před zahájením výkopových prací musí být vytýčena veškerá podzemní zařízení, otevřený 

výkop musí být dostatečně označen a zabezpečen proti pádu osob a výkopek nesmí být 
uložen na zpevněný asfaltový povrch místní komunikace (budoucí ul. Severní) 

• z důvodu výskytu a křížení s podzemními zařízeními (kabelové vedení ČEZ, VO, plynovod 
atd.) musí být výkopové práce prováděny pouze ručně bez použití mechanizace

• před záhozem potrubí bude provozovatel kanalizace (Obec Kostomlaty nad Labem) přizván 
ke kontrole pokládky potrubí a napojovacího místa
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• vlastníkem a provozovatelem realizované gravitační části přípojky bude vlastník připojované 
nemovitosti

• před realizací přípojky žadatel na Obecním úřadě Kostomlaty nad Labem podepíše smlouvu o 
odvádění odpadních vod a předá provozovateli dokumentaci skutečného provedení 
kanalizační přípojky a územní souhlas pro kanalizační přípojku případně jiné povolení vydané 
příslušným stavebním či vodohospodářským úřadem.

• minimálně 30 dní před zahájením výkopových prací žadatel podá obecnímu úřadu Kostomlaty 
nad Labem žádost o zvláštní užívání místní komunikace pro uložení inženýrských sítí.

Usnesení č. 132/2019
Rada obce souhlasí s připojením nemovitosti p. č. 836/34 v k. ú. Kostomlaty nad Labem (zřízení 
sjezdu) na místní komunikaci (budoucí ul. Severní) pozemek p. č. 836/36 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem, za předpokladu, že šíře vjezdu na pozemku 836/36 v k. ú. Kostomlaty nad Labem bude 4 m.




