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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 13/2019 ze dne 18. 7. 2019

Usnesení č. 151/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem 
I. 
j m e n u j e  
v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 
konkursu konaného dne 16. 7. 2019 paní Evu Sochovou, narozenou dne …………., bytem 
…………………..., ředitelkou příspěvkové organizace zřizované obcí Kostomlaty nad Labem: 
Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Školní 370, 289 21 
Kostomlaty nad Labem, IČ 71008365, s účinností od 1. 8. 2019. 

II. 
s t a n o v u j e  
v souladu s § 122 odst. 2) zákoníku práce a dle neveřejné přílohy plat řediteli jmenovanému dle bodu 
I. tohoto usnesení a vydává, v souladu s § 136 odst. 3) zákoníku práce jeho platový výměr.              

III. 
p o v ě ř u j e  
starostku obce Kostomlaty nad Labem vydáním jmenovacího dekretu dle bodu I. a platového výměru 
dle bodu II. tohoto usnesení.

Usnesení č. 152/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace – připojení 
pozemku p. č. 249 v k. ú. Lány u Kostomlat nad Labem v obci Rozkoš k místní komunikaci p. č. 386/1 
v k. ú. Lány u Kostomlat nad Labem zřízením sjezdu za předpokladu dodržení následujících 
podmínek: 

1. Sjezd bude zřízen kolmo k oplocení pozemku v maximální šíři 4m, bude vybudován ze šedé 
zámkové dlažby a osazen do betonových obrubníků.

2. Nová vjezdová brána musí být posuvná nebo se musí otevírat do pozemku p. č. 249 v k. ú. 
Lány u Kostomlat nad Labem

3. Před zahájením výkopových prací budou vytýčena podzemní zařízení, aby nedošlo k jejich 
poškození. Výkopové práce budou prováděny výhradně ručně bez mechanizace.

4. Místo výkopu bude řádně označeno a zabezpečeno, v nočních hodinách osvětleno tak, aby 
nedošlo k újmě na zdraví osob ani majetku.

5. Po vybudování sjezdu bude pozemek dotčený vybudováním sjezdu protokolárně předán zpět 
zástupci Obecního úřadu Kostomlaty nad Labem.

6. Výstavbou sjezdu na místní komunikaci p. č. 386/1 v k. ú. Lány u Kostomlat nad Labem nesmí 
dojít k narušení odtokových poměrů komunikace.

7. Při výstavbě sjezdu provede žadatel o připojení na svůj náklad opatření (např. vyrovnání 
výškové nivelity), tak aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.

8. V zimním období nebude sjezd vytvářet překážku při provádění zimní údržby místních 
komunikací.

Usnesení č. 153/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje cenovou nabídku pana Milana Lohnera, Svatá Kateřina 
na opravu a vyčištění studny nacházející se na pozemku 681/1 v k. ú. Kostomlaty nad Labem, za 
nabídkovou cenu 41 400 Kč.




