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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 14/2018 ze dne 26. 7. 2018

Usnesení č. 124/2018
Rada obce Kostomlaty nad Labem
I. bere na vědomí  
rezignaci člena konkursní komise Ing. P. Z., jmenovaného jako zástupce školské rady 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

II. 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, nového člena konkursní komise na uvolněné místo 
zástupce školské rady 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, pana 
J. B.

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

Usnesení č. 125/2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy 
objednatele S-2018-02 a č. smlouvy zhotovitele 23-18 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
objednatelem a Ing. Ondřejem Pavelkou, Oškobrh, na zhotovení díla “PD Rekonstrukce chodníků -  
Kostomlaty nad Labem“. 

Usnesení č. 126/2018
Rada obce souhlasí s pokácením nejnutnějšího počtu stromů z 21 dřevin na pozemku p. č. 279/1 
v katastrálním území Kostomlaty nad Labem, které budou v přímé kolizi se stavbou „Sportovní hřiště –
ZŠ Kostomlaty nad Labem“. 

Usnesení č. 127/2018
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
„Obnova hřbitovní zdi v Kostomlatech nad Labem“ a ukládá starostce obec zahájit toto zadávací 
řízení.

Usnesení č. 128/2018
Rada obce bere na vědomí průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
vedené ve zjednodušeném podlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Sportovní hřiště – ZŠ Kostomlaty nad Labem“ a 
doporučuje zastupitelstvu obce:

a) schválit nabídku uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena pro zadavatele 
jako ekonomicky nejvýhodnější, na plnění výše uvedené veřejné zakázky a schválit příslušnou 
smlouvu o dílo

b) vyloučit, v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče, který nesplnil kvalifikaci požadovanou 
zadavatelem v tomto zadávacím řízení.

Usnesení č. 129/2018
Rada obce schvaluje znění Dodatků k nájemním smlouvám na zemědělské pozemky mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem jako pronajímatelem a společností Dvůr Kostomlaty s. r. o., Kostomlaty nad 
Labem, společností Montamilk s. r. o., Kamenné Zboží, společností SEMA NYMBURK spol. s r. o., 
Všechlapy a panem M. Š., Kostomlaty nad Labem, jako nájemci.
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Usnesení č. 130/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12 ze dne 26. 7. 2018.

Usnesení č. 131/2018
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 4 ze dne 26. 7. 2018.

Usnesení č. 132/2018
Rada obce souhlasí s uložením vodovodní přípojky pro RD ul. Zahradní 368, Kostomlaty nad Labem 
za dodržení následujících podmínek:

 Výkop bude zabezpečen proti pádu, řádně označen a za snížené viditelnosti osvětlen
 Všechny pozemky ve vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem dotčené stavbou vodovodní 

přípojky budou uvedeny do původního stavu se zárukou 36 měsíců a zpět protokolárně 
předány zástupci obce

 Veškeré náklady spojené s napojením se na vodovodní řad hradí žadatel
 Při provádění výkopových prací dojde ke styku s ochranným pásmem dešťové 

kanalizace, proto výkopové práce musí být prováděny ručně bez použití mechanizace.
 Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve 

správě obce Kostomlaty nad Labem (dešťová kanalizace), je investor povinen učinit 
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho 
příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací 
vzniknou na kanalizaci, odpovídá investor.

 před záhozem potrubí bude zástupce obce Kostomlaty nad Labem přizván ke kontrole 
pokládky vodovodního potrubí v místě křížení resp. přiblížení se k potrubí dešťové kanalizace

 minimálně 30 dní před zahájením výkopových prací investor podá obecnímu úřadu Kostomlaty 
nad Labem žádost o zvláštní užívání místní komunikace pro uložení inženýrských sítí.

Usnesení č. 133/2018
Rada obce souhlasí s uložením kanalizační přípojky tlakové kanalizace pro RD Lány 18 za dodržení 
následujících podmínek:

- stavbu bude provádět odborná firma
- napojení na stávající řad DN 63 bude proveden vsazením elektrotvarovky T-kus 

(63/40mm) nikoliv formou navrtávacího pasu, potrubí bude obsypáno pískem, rýha bude 
v úseku veřejných ploch hutněna po vrstvách max.30 cm

- šachta musí splňovat podmínku vodotěsnosti
- do kanalizační přípojky se smí vypouštět pouze splaškové vody, nikoliv dešťové 
- žadatel uvede povrchy komunikací nad potrubím do původního stavu
- před záhozem potrubí bude provozovatel kanalizace (Obec Kostomlaty nad Labem) 

přizván ke kontrole pokládky potrubí a napojovacího místa
- vlastníkem a provozovatelem přípojky včetně domovní čerpací stanice bude obec Kostomlaty 

na základě uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
- investor ponese záruku na sesednutí výkopu nad rýhou po dobu 5 let
- nejdéle do 14 kalendářních dní od uvedení přípojky do provozu uzavře žadatel s obcí 

Kostomlaty nad Labem Smlouvu o odvádění odpadních vod a předá obci jako provozovateli 1 
vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, územní souhlas pro kanalizační 
přípojku, geodetické zaměření skutečného provedení v tištěné podobě (1x) a v elektronické 
podobě (formát PDF a DWG).

- minimálně 30 dní před zahájením výkopových prací žadatel podá obecnímu úřadu Kostomlaty 
nad Labem žádost o zvláštní užívání místní komunikace pro uložení inženýrských sítí.

Usnesení č. 134/2018
Rada obce schvaluje „Prohlášení o neuplatnění práva odstoupit od smlouvy a práva požadovat 
úhradu smluvní pokuty“ vztahující se k pozemku p. č. 836/18 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.




