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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 11/2022 ze dne 23. 6. 2022 
 

 
 
 
 
Usnesení č. 98/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 8 ze dne 23. 6. 2022. 
 
Usnesení č. 99/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 15 ze dne 23. 6. 2022. 
 
Usnesení č. 100/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako pronajímatelem a panem J. V., Kostomlaty nad Labem, jako nájemcem, na 
pronájem nebytových prostor o výměře 132 m2 nacházejících se na pozemku st. p. č. 6 v katastrálním 
území Kostomlaty nad Labem. Smlouva s tímto nájemcem bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 6 měsíců a výší nájemného 5 280,- Kč/měs.  
 
Usnesení č. 101/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby s názvem „Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP“ na stavbě „Kostomlaty nad 
Labem, rekonstrukce ČOV a přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a 
vodovod – Vápensko a Rozkoš“ a ukládá starostce obce zahájit toto zadávací řízení. 
 
Usnesení č. 102/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Povodňový plán pro dobu stavby na akci „Lávka přes 
Vlkavu u kostela“. 
 
Usnesení č. 103/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Povodňový plán pro dobu stavby na akci 
„III/2725Kostomlaty, most ev. č. 2725-4“. 
 
Usnesení č. 104/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 ul. K Nádraží 351, 
Kostomlaty nad Labem, mezi panem L. K., Kostomlaty nad Labem, jako nájemcem a obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako pronajímatelem na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, kdy výše nájemného bude 
činit 2.464,- Kč měsíčně. 
 
Usnesení č. 105/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu obce 
panu O. S., Kostomlaty nad Labem ve výši 10 000,- Kč jednorázově do 15. 7. 2022 a současně schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem dotace, a panem O. S., 
Kostomlaty nad Labem, jako příjemcem dotace. 
 
Usnesení č. 106/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s umístěním a provozováním neveřejného přístaviště a 
umístěním 4 ks ocelových vyvazovacích prvků (průměr 30 cm) na levém břehu Labe v prostoru ř. km. 
888,12 až ř. km 888,22.   
 
Usnesení č. 107/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s umístěním lešení na chodník u domu č. p. 119 v ul. 9. 
května v Kostomlatech nad Labem a uzavřením chodníku v době od 10. 7. 2022 do 17. 7. 2022 za 
předpokladu, že bude požádáno o vydání povolení uzavírky Obecní úřad Kostomlaty nad Labem, 
uzavírka chodníku bude řádně označena a bude uhrazen poplatek za zábor veřejného prostranství dle 
platné obecně závazné vyhlášky.  
 
Usnesení č. 108/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1010/14 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem. 
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Usnesení č. 109/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem, jako zřizovatel Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové 
organizace, uděluje výjimku v počtu dětí ve všech třídách Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizaci, na celkový počet 78 dětí pro školní rok 2022/2023. 
 
Usnesení č. 110/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labrem schvaluje záměr bezplatně vypůjčit část pozemku p. č. 312/2 
v katastrálním území Hronětice o výměře 300 m2. 
 
Usnesení č. 111/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje odměnu ředitelce Základní školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace a ředitelce Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace, ve 
výši dle přílohy.   
 
Usnesení č. 112/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o umístění kontejneru na textil ze 
dne 5. 3. 2013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 3. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 14. 1. 2020 a Dodatku č. 3 
ze dne 1. 12. 2020.   
 
Usnesení č. 113/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s položením optické infrastruktury společnosti CETIN a. s., 
Praha 9 v rámci stavby „Rekonstrukce chodníků – ul. Průběžná“ a s provedením překopů ulic Pod 
Remízem, Ke Strouze a Příčná za předpokladu dodržení následujících podmínek: 

• ze strany obce Kostomlaty nad Labem ani ze strany zhotovitele stavby „Rekonstrukce chodníků – 
ul. Průběžná“ nebude po společnosti CETIN a. s., Praha 9 vyžadována žádná finanční 
spoluúčast 

• po dokončení pokládky optické infrastruktury bude nejdéle do 60 kalendářních dní mezi 
společností CETIN a. s., Praha 9 a obcí Kostomlaty nad Labem uzavřena Smlouva o zřízení 
věcného břemene, kdy částka za zřízení věcného břemene bude činit 1 000,- Kč 

• zhotovitel stavby „Rekonstrukce chodníků – ul. Průběžná“ odstraní stávající povrchy chodníků, 
umožní pokládku optických kabelů a demontáž stožárů a vybuduje nové povrchy chodníků 

• společnost CETIN a. s., Praha 9 na vlastní náklady zabezpečí a provede výkopové práce vč. 
překopů komunikací ulic Pod Remízem, Ke Strouze a Příčná pro pokládku kabelů, zabezpečí a 
provede položení optické infrastruktury, po zprovoznění nové optické sítě a převedení všech 
zákazníků ze stávající metalické sítě na sít optickou odstraní v ul. Průběžná veškeré nevyužívané 
nadzemní vedení vč. odstranění stožárů 

 


