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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 13/2017 ze dne 24. 8. 2017

Usnesení č. 148/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10 ze dne 24. 8. 2017

Usnesení č. 149/2017
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 5 ze dne 24. 8. 2017.

Usnesení č. 150/2017
Rada obce schvaluje 2 likvidační protokoly ze dne 24. 8. 2017.

Usnesení č. 151/2017
Rada obce, z důvodu změny pozemků, které budou dotčeny stavbou „Kostomlaty n/L, Hradištská, 
kNN p. č. 927/10, revokuje své usnesení č. 67/2017 ze dne 22. 3. 2017.

Usnesení č. 152/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6020982/1  mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako stranou 
budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín jako stranou budoucí oprávněnou na 
stavbu „Kostomlaty n/L, Hradištská, kNN p. č. 927/10“.

Usnesení č. 153/2017
Rada obce schvaluje, jako pro obec nejvýhodnější nabídku, na zpracování digitálního povodňového 
plánu pro obec Kostomlaty nad Labem, nabídku společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., 
Praha 5, za nabídkovou cenu 112 000,- Kč bez DPH.  

Usnesení č. 154/2017
Rada obce souhlasí s pokácením 2 ks smrků rostoucích na pozemku p. č. 964/1 v k. ú. Kostomlaty 
nad Labem.

Usnesení č. 155/2017
Rada obce souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré rostoucí na pozemku p. č. 129/9 v k. ú. Lány u 
Kostomlat nad Labem.

Usnesení č. 156/2017
Rada obce souhlasí s pokácením 2 ks švestek rostoucích na pozemku p. č. 129/9 v k. ú. Lány u
Kostomlat nad Labem.

Usnesení č. 157/2017
Rada obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč panu B. T., Krchleby na 
dotisk prvního dílu publikace „Truhlice pověstí a starých příběhů okresu Nymburk“

Usnesení č. 158/2017
Rada obce bere na vědomí a k projednání dopis pana J. T., Kostomlaty nad Labem, týkající se 
problematiky modernizace traťového úseku Nymburk – Lysá nad Labem (mimo).

Usnesení č. 159/2017
Rada obce nesouhlasí s umístěním sídla společnosti Kočas a Flek s. r. o. na adresu K Nádraží 351, 
289 21 Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 160/2017
Rada obce souhlasí s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci (úplná uzavírka 
komunikace III/3318 v místě železničního přejezdu P3598) z důvodu provádění opravy železničního 
přejezdu P3598 za následujících podmínek:

1. komunikace III/3318 v místě železničního přejezdu P3598 bude uzavřena v době od 14. 10. 
2017 od 8:00 hod. do 20. 10. 2017 do 20:00 hod.

2. budou respektovány všechny podmínky, které stanoví Odbor správy majetku MěÚ Nymburk 
včetně zajištění osazení příslušného dopravního značení dle DIO.
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Usnesení č. 161/2017
Rada obce schvaluje cenovou nabídku správce veřejného osvětlení společnosti MEDIOS MK s. r. o., 
Městec Králové, na opravu veřejného osvětlení v Hroněticích za cenu 31 707,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 162/2017
Rada obce schvaluje cenovou nabídku pana Petra Buriana, Králův Dvůr, na obnovu hlavního 
rozvaděče haly BIOS v Kostomlatech nad Labem za cenu 64 482,- Kč bez DPH.




