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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 14/2017 ze dne 13. 9. 2017

Usnesení č. 163/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11 ze dne 13. 9. 2017.

Usnesení č. 164/2017
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 6 ze dne 13. 9. 2017.

Usnesení č. 165/2017
Rada obce schvaluje rozpis využití haly BIOS od září 2017.

Usnesení č. 166/2017
Rada obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 6/2017 na den 
26. 9. 2017.

Usnesení č. 167/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 02-O-3699-7044/17 mezi společností Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a. s., Praha 5, jako zhotovitelem a obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem, na 
zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Kostomlaty nad Labem za cenu 112 000,- Kč bez 
DPH.

Usnesení č. 168/2017
Rada obce souhlasí s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci (úplná uzavírka 
komunikace místní komunikace ul. K Přejezdu v místě železničního přejezdu P3601) z důvodu 
provádění opravy železničního přejezdu P3601 za následujících podmínek:

1. místní komunikace ul. K Přejezdu, Kostomlaty nad Labem v místě železničního přejezdu 
P3601 bude uzavřena v době od 13. 10. 2017 od 7:00 hod. do 15. 11. 2017 do 8:00 hod.

2. minimálně 7 dní přede dnem zahájení oprav železničního přejezdu P3601 bude osazeno 
příslušné dopravní značení dle navrženého DIO.

3. souhlas obce nenahrazuje vyjádření ani souhlas vlastníka a správce železniční trati k uzavření 
železničního přejezdu P3601 v žkm 328,077.

Usnesení č. 169/2017
Rada obce nesouhlasí s napojením odvodu dešťové vody do splaškové kanalizace z pozemku p. č. 
141/36 v k. ú. Kostomlaty nad Labem a upozorňuje na platnost vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využití území, která řeší kromě jiného i odvod srážkových vod.

Usnesení č. 170/2017
Rada obce schvaluje pronájem sálu hasičské zbrojnice pro trénink závodního tance pro syna Ing. V. 
L., Hronětice za cenu 50,- Kč/hod. za předpokladu dodržení následujících podmínek:
- sál hasičské zbrojnice bude využit pro trénink závodního tance do 30. 6. 2018 vždy po předchozí 

dohodě se správcem hasičské zbrojnice
- úklid sálu hasičské zbrojnice bude zajištěn ze strany nájemce
- v případě konání akce pořádané obcí či jinými subjekty, mají tyto akce přednost před tréninky 

závodního tance




