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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 12/2017 ze dne 25. 7. 2017

Usnesení č. 141/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9 ze dne 25. 7. 2017

Usnesení č. 142/2017
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 4 ze dne 25. 7. 2017.

Usnesení č. 143/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu 
provést stavbu „Kostomlaty – obnova NN I. etapa – Nádražní“ č. IE-12-6007367/VB001 mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, 
zastoupena na základě plné moci společností Com – Pakt Energy, a. s., Praha 9, jako stranou 
budoucí oprávněnou

Usnesení č. 144/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu 
provést stavbu „Kostomlaty – obnova NN II. etapa“ č. IE-12-6007429/VB001 mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, zastoupena na 
základě plné moci společností Com – Pakt Energy, a. s., Praha 9, jako stranou budoucí oprávněnou

Usnesení č. 145/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
pronajímatelem a panem M. K., Nymburk, jako nájemcem na pronájem nebytového prostoru o celkové 
výměře 74,3 m2 v ul. K Nádraží 351, Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 146/2017
Rada obce souhlasí s vybudováním přípojky podtlakové kanalizace a připojením pozemku č. 217/35 
v k. ú. Kostomlaty nad Labem na podtlakový kanalizační řad, za předpokladu, že:
- kanalizační přípojka bude provedena dle projektové dokumentace „Přípojka podtlakové kanalizace  
    pro RD na p. č. 217/35 v k. ú. Kostomlaty nad Labem“ (DSP z 6/2017)
-   budou dodrženy všechny podmínky stanovené v Rozhodnutí č. 2017/04
-   termín zahájení realizace musí být v předstihu (min. 10 kal. dní) oznámen obci Kostomlaty nad  
    Labem
-   samotné napojení bude provedeno za přítomnosti zástupce obce
-   stavebník zajistí a předá OÚ Kostomlaty nad Labem geodetické zaměření skutečného provedení  
    v tištěné podobě (1x) a v elektronické podobě (formát PDF a DWG).

Usnesení č. 147/2017
Rada obce souhlasí s vybudováním přípojky podtlakové kanalizace a připojením nemovitosti č. p. 257, 
ul. Průběžná, Kostomlaty nad Labem na podtlakový kanalizační řad, za předpokladu, že:
-   kanalizační přípojka bude provedena dle projektové dokumentace „Stavební úpravy a nástavba  
    objektu Průběžná 257, Kostomlaty nad Labem – změna užívání rodin. domu na domácí dílnu“ (PS   
     z 3/2017)
-   budou dodrženy všechny podmínky stanovené v Rozhodnutí č. 2017/05
-   termín zahájení realizace musí být v předstihu (min. 10 kal. dní) oznámen obci Kostomlaty nad 
     Labem
-   samotné napojení bude provedeno za přítomnosti zástupce obce
-   stavebník zajistí a předá OÚ Kostomlaty nad Labem geodetické zaměření skutečného provedení  
     v tištěné podobě (1x) a v elektronické podobě (formát PDF a DWG).




