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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 10/2022 ze dne 1. 6. 2022 
 

 
 
 
 
Usnesení č. 89/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 13 ke dni 31. 5. 2022. 
 
Usnesení č. 90/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje nabídku dodavatele TOFIKO s. r. o., Kostomlátky, jako 
nejvýhodnější, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Stěhování – ZŠ 
Kostomlaty nad Labem – pavilon A“ za celkovou nabídkovou cenu 200 000 Kč bez DPH.   
 
Usnesení č. 91/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje smlouvu o dílo č. S-2022-06 mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako objednatelem a společností TOFIKO s. r. o., Kostomlátky, jako dodavatelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Stěhování – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon 
A“ za celkovou nabídkovou cenu 200 000 Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 92/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s termínem konání zápisu dětí (cizinců) do Mateřské školy 
Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace pro školní rok 2022/2023 dne 1. června 2022 od 08:00 
do 12:00 hodin a zároveň bere na vědomí kritéria pro přijetí dítěte (cizince) k předškolnímu vzdělávání 
LEX UKRAJINA. 
 
Usnesení č. 93/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s vyřazením 10 ks kožených žíněnek z majetku Základní 
školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace, a protože Obec Kostomlaty nad Labem nemá pro 
předmětné věci další využití, mohou být tyto nabídnuty jiným subjektům případně následně zlikvidovány. 
 
Usnesení č. 94/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje cenovou nabídku pana Petka Kolaříka, Vrchlabí na 
provedení opravy a doplnění hromosvodné soustavy na kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad 
Labem v ceně 164 350,- Kč bez DPH a ukládá starostce obce vystavit objednávku na zajištění těchto 
prací.  
 
Usnesení č. 95/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem  

- nemá námitek k návrhu projektové dokumentace s názvem „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe 
mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem“ 

- souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi 
Kostomlaty nad Labem a Hradištkem“ 

- souhlasí s umístěním stavby na pozemcích v majetku obce Kostomlaty nad Labem p. č. 769/12 a 
999/2, oba v k. ú. Kostomlaty nad Labem.  

 
Usnesení č. 96/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s obměnou zpopelňovacího zařízení zvířat z Volkan 500 na 
Volkan 750 a se změnou integrovaného povolení společnosti PROAGRO Nymburk a. s., Nymburk a 
ukládá starostce obce zajistit zaslání tohoto stanoviska Rady obce Kostomlaty nad Labem ve 
stanoveném termínu Krajskému úřadu Středočeského kraje. 
 
Usnesení č. 97/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí, aby v rámci realizace I. etapy stavby s názvem „Revitalizace 
středu obce Kostomlaty nad Labem“, byla provedena kompletní překládka sítě elektronických 
komunikací, která je v majetku a správě pana Tomáše Tykvy, Kostomlaty nad Labem, a jež je touto 
stavbou vyvolána.  
 


