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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 13/2022 ze dne 4. 8. 2022 
 

 
 
 
Usnesení č. 120/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 10 ke dni 31. 7. 2022. 
 
Usnesení č. 121/2022 

Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 17 ze dne 4. 8. 2022. 
 
Usnesení č. 122/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje likvidační protokol č. 2 ze dne 4. 8. 2022 
 
Usnesení č. 123/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpis využití haly BIOS pro školní rok 2022/2023 dle 
přílohy a pověřuje starostku k rozhodnutí o dodatečných žádostech o pronájem haly BIOS na volné 
hodiny či změny již schválených. 
 
Usnesení č. 124/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání 
v objektu domu služeb č. p. 351 v ul. K Nádraží, Kostomlaty nad Labem,  o výměře 28 m2 stojící na 
pozemku st. p. č. 22/2 v k.ú. Kostomlaty nad Labem za následujících podmínek: 

• smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
• minimální výše nájemného bude činit 1 120,- Kč/měs. (bez energií, vodného, stočného, odpadů, 

úklidu a dalších služeb) 
• pronajatý prostor nesmí být podpronajat třetím osobám  
• pronajatý prostor bude sloužit výhradně k podnikání (skladové, výrobní či kancelářské využití) 
• výpovědní doba bude činit 6 měsíců 

a ukládá starostce obce, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejnit tento záměr na úřední desce obce. 
 
Usnesení č. 125/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o bezplatné výpůjčce části pozemku p. č. 312/2  o 
výměře 300 m2 v k. ú. Kostomlaty nad Labem mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako půjčitelem a panem 
Mgr. A. K., Vápensko, jako vypůjčitelem. 
 
Usnesení č. 126/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu věci movité (kanalizační 
přípojky) mezi panem A. B., Kostomlaty nad Labem, jako převodcem a obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
nabyvatelem. 
 
Usnesení č. 127/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby „IE-12-6011362 NB-Lány, kNN za vNN“ mezi obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, zastoupenou na základě plné 
moci společností AZ Elektrostav a. s., Nymburk, jako stranou budoucí oprávněnou a požaduje, aby 
v rámci realizace této stavby byly vybudovány zděné pilíře. 
 
Usnesení č. 128/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dohodu o umístění stavby č. IE-12-6011362/HDV14 mezi L. 
a I. P., Lány, jako stranou oprávněnou, Obcí Kostomlaty nad Labem a J. N., Praha 6, jako stranou 
povinnou a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, jako stavebníkem.  
 
Usnesení č. 129/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s vydáním příslušného povolení pro stavbu s názvem 
„VN2502, MILO, MKPB, obnova 14 ks PB“ a s následnou realizací této stavby.  
 
Usnesení č. 130/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Povodňový plán pro stavbu „VD Hradištko, protikorozní 
ochrana vrat horního a dolního ohlaví plavební komory“. 
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Usnesení č. 131/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s vydáním příslušného povolení odborem výstavby MěÚ 
Nymburk pro stavbu s názvem „Prodejna potravin, 9. května č. p. 15, k. ú. Kostomlaty nad Labem“ a 
souhlasí s následnou realizací této stavby za předpokladu, že stavební práce spojené s přestavbou, 
vstup do prodejny i vjezd na pozemek st, p. č. 474 v k. ú. Kostomlaty nad Labem budou v souladu 
s projektovou dokumentací s názvem „Rekonstrukce chodníků Kostomlaty nad Labem, II. etapa ul. 9. 
května a ul. Hronětická“ 
 
Usnesení č. 132/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s pokácením 1 ks smrku, rostoucího na pozemku p. č. 
428/28 v katastrálním území Kostomlat nad Labem. 
 


