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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 13/2018 ze dne 12. 7. 2018

Usnesení č. 116/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11 ke dni 30. 6. 2018.

Usnesení č. 1172018
Rada obce schvaluje likvidační protokol č. 4 ze dne 12. 7. 2018.

Usnesení č. 118/2018
Rada obce Kostomlaty nad Labem
I. j m e n u j e  
v souladu s ustanovením § 1 odst. 1) a § 2 odst. 3) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované obcí Kostomlaty nad Labem – Základní 
škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Školní 402, 289 21 Kostomlaty 
nad Labem, IČO 71008357, ve složení:

Předseda komise: Ing. R. H.               zástupce zřizovatele
Členové komise: Bc. Z. K.                  zástupce zřizovatele                                          

Mgr. E. V. K.    zástupce Krajského úřadu 
Středočeského kraje

Mgr. I. H.   zástupce České školní inspekce
Mgr. L. F. odborník v oblasti státní správy, 

organizace a řízení ve školství
Mgr. et Mgr. I. N.             zástupce pedagogických pracovníků 

školy
Ing. P. Z.                    zástupce školské rady 

             
II. p o v ě ř u j e  
starostku obce Kostomlaty nad Labem vydáním jmenovacího dekretu členům konkursní komise dle 
bodu I. tohoto usnesení.

III. u r č u j e
V souladu s § 1 odst. 2) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, paní PhDr. I. Š. tajemnicí konkursní komise dle bodu I. tohoto usnesení.

Usnesení č. 119/2018
Rada obce povoluje uzavření Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace, v době 
vánočních školních prázdnin od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019 a v době hlavních školních prázdnin od 29. 
7. 2019 do 30. 8. 2019.

Usnesení č. 120/2018
Rada obce ukládá starostce obce zajistit vyhotovení znaleckého posudku na pozemek p. č. 972/3 v k. 
ú. Kostomlaty nad Labem, který se nachází v těsné blízkosti dětského hřiště Na Obci a připravit na 
zasedání zastupitelstva obce návrh kupní smlouvy na tento pozemek z důvodu převedení tohoto 
pozemku do majetku obce.

Usnesení č. 121/2018
Rada obce bere na vědomí registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu hřbitovní zdi 
v Kostomlatech nad Labem a doporučuje Zastupitelstvu obce schválit přijetí finančních prostředků 
z Ministerstva zemědělství na akci „Oprava hřbitovní zdi v Kostomlatech nad Labem“ ve výši 627 126 
Kč z programu 12966 – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, poskytnuté obci Kostomlaty 
nad Labem Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
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Usnesení č. 122/2018
Rada obce schvaluje záměr na směnu pozemků p. č. 929/61 o výměře 3 m2, p. č. 929/62 o výměře 2 
m2, p. č. 1454/29 o výměře 60 m2, p. č. 1454/30 o výměře 36 m2 a část pozemku p. č. 929/60 o 
výměře cca 260 m2, všechny v k. ú. Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 123/2018
Rada obce nemá námitek k návrhu projektové dokumentace na výstavbu rodinného domu na 
pozemku 836/24 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.




