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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 11/2017 ze dne 13. 7. 2017

Usnesení č. 127/2017
Rada obce schvaluje likvidační protokol autobusové zastávky ve Vápensku inv. č. 312.

Usnesení č. 128/2017
Rada obce nesouhlasí s předloženými návrhy dodatků ke smlouvám o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace na Sběrné dvory v Kostomlatech nad Labem a v Hroněticích a pověřuje starostku zjistit 
u právního zástupce obce možnost dalších kroků v jednání se zhotovitelem. Stanovisko bude 
předloženo na jednání zastupitelstva obce.

Usnesení č. 129/2017
Rada obce osvědčuje, v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že se pan Miroslav 
Kašička, nar. 21. 10. 1967, bytem Požární 409, 289 21 Kostomlaty nad Labem, stal ke dni 13. 7. 2017 
členem Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 130/2017
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 3 ze dne 13. 7. 2017.

Usnesení č. 131/2017
Rada obce bere na vědomí zápis ze zasedání školské rady, konané dne 20. 6. 2017.

Usnesení č. 132/2017
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky vedené ve 
zjednodušeném podlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů s názvem „Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Kostomlaty 
nad Labem, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec 
Kostomlaty nad Labem“ a ukládá starostce obce zahájit toto zadávací řízení.

Usnesení č. 133/2017
Rada obce pověřuje starostku obce v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování 
digitálního povodňového plánu pro obec Kostomlaty nad Labem, vybudování varovného a 
výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Kostomlaty nad Labem“ k těmto úkonům:

- jmenováním osob, které budou přítomny otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise a osob, které provedou hodnocení nabídek
- vysvětlením zadávací dokumentace 
- vypracováním a odesláním odpovědí na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

Usnesení č. 134/2017
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„PD – stavební úpravy pavilonů MŠ Kostomlaty nad Labem“ a ukládá starostce obec zahájit toto 
zadávací řízení.

Usnesení č. 135/2017
Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti LK Advisory, s r. o., Praha 10 na zpracování a 
podání žádosti o dotaci na sportovní hřiště u ZŠ Kostomlaty nad Labem za cenu 10 tis. Kč bez DPH.

Usnesení č. 136/2017
Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti Agentura ValFia, s. r. o., Rousínovec na 
zpracování a podání žádosti o dotaci na pořízení nádob na tříděný odpad pro obec Kostomlaty nad 
Labem za cenu 15 tis. Kč bez DPH.

Usnesení č. 137/2017
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení odkupu pozemku p. č. 316/130 v katastrálním 
území Hronětice.
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Usnesení č. 138/2017
Rada obce souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace – připojení pozemku p. č. 412/1 v k. ú. 
Kostomlaty nad Labem a obci Kostomlaty nad Labem k místní komunikaci ul. Hradištská a zřízení 
sjezdu, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí č. 2017/03. 

Usnesení č. 139/2017
Rada obce souhlasí s odstraněním živého plotu v rozsahu cca 4m2, souvisejícím se zřízením sjezdu a 
připojením pozemku p. č. 412/1 v k. ú. Kostomlaty nad Labem k místní komunikaci ul. Hradištská, na 
náklady žadatelky.

Usnesení č. 140/2017
Rada obce souhlasí s vysazením okrasných rostlin v okolí domu č. p. 268, ul. Hradištská a 
V Zahradách na pozemcích obce za předpokladu, že vysazení a následnou péči bude provádět 
žadatelka na své náklady a vysazením okrasných rostlin nesmí dojít ke zhoršení rozhledových poměrů 
při provozu na místních komunikacích. Maximální výška vysazených okrasných rostlin bude 70 cm.




