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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 15/2018 ze dne 7. 8. 2018

Usnesení č. 135/2018
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Dětská hřiště – Kostomlaty nad Labem a Vápensko“ a ukládá starostce obce zahájit toto zadávací 
řízení.

Usnesení č. 136/2018
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Architektonická studie – revitalizace veřejného prostranství“ a ukládá starostce obce zahájit toto 
zadávací řízení.

Usnesení č. 137/2018
Rada obce schvaluje program ZO č. 5/2018, které se uskuteční 22. 8. 2018

Usnesení č. 138/2018
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 7. 8. 2018 paní Mgr. E. D., narozenou dne …, bytem …………, ředitelkou 
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, s účinností od 1. 9. 2018. 

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. 139/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 13 ze dne 7. 8. 2018

Usnesení č. 140/2018
Rada obce souhlasí s uložením inženýrských sítí a realizací gravitační části přípojky splaškové 
kanalizace pro pozemek 836/32 v k. ú. Kostomlaty nad Labem za dodržení následujících podmínek:

 stavbu bude provádět odborná firma
 napojení na stávající kanalizaci bude provedeno napojením v místě vysazeného potrubí DN 

200, které je zaústěno do podtlakové šachty, která je umístěna na veřejném pozemku před 
připojovaným pozemkem. Nátok do této šachty je v hloubce 1 metr a délka vysazeného 
potrubí je též 1m. 

 napojované potrubí musí být vodotěsné 
 do kanalizační přípojky se smí vypouštět pouze splaškové vody, nikoliv dešťové 
 žadatel (investor) uvede povrchy nad potrubím do původního stavu se zárukou na sesednutí 

výkopu nad rýhou po dobu 5 let
 před zahájením výkopových prací musí být vytýčena veškerá podzemní zařízení, otevřený 

výkop musí být dostatečně označen a zabezpečen proti pádu osob a výkopek nesmí být 
uložen na zpevněný asfaltový povrch místní komunikace (budoucí ul. Kolmá) 

 z důvodu výskytu a křížení s podzemními zařízeními (kabelové vedení ČEZ, VO, plynovod 
atd.) musí být výkopové práce prováděny pouze ručně bez použití mechanizace
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 před záhozem potrubí bude provozovatel kanalizace (Obec Kostomlaty nad Labem) přizván 
ke kontrole pokládky potrubí a napojovacího místa

 vlastníkem a provozovatelem realizované gravitační části přípojky bude vlastník připojované 
nemovitosti

 před realizací přípojky žadatel na Obecním úřadě Kostomlaty nad Labem podepíše smlouvu o 
odvádění odpadních vod a předá provozovateli dokumentaci skutečného provedení 
kanalizační přípojky a územní souhlas pro kanalizační přípojku případně jiné povolení vydané 
příslušným stavebním či vodohospodářským úřadem.

 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. 141/2018
Rada obce souhlasí s připojením nemovitosti p. č. 836/32 v k. ú. Kostomlaty nad Labem (zřízení 
sjezdu) na místní komunikaci (budoucí ul. Kolmá) pozemek p. č. 836/36 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem, za předpokladu, že šíře vjezdu na pozemku 836/36 v k. ú. Kostomlaty nad Labem bude 4 m.

Usnesení č. 142/2018
Rada obce souhlasí s uložením inženýrských sítí a realizací gravitační části přípojky splaškové 
kanalizace pro pozemek 836/30 v k. ú. Kostomlaty nad Labem za dodržení následujících podmínek:

 stavbu bude provádět odborná firma
 napojení na stávající kanalizaci bude provedeno napojením v místě vysazeného potrubí DN 

200, které je zaústěno do podtlakové šachty, která je umístěna na veřejném pozemku před 
připojovaným pozemkem. Nátok do této šachty je v hloubce 1 metr a délka vysazeného 
potrubí je též 1m. 

 napojované potrubí musí být vodotěsné 
 do kanalizační přípojky se smí vypouštět pouze splaškové vody, nikoliv dešťové 
 žadatel (investor) uvede povrchy nad potrubím do původního stavu se zárukou na sesednutí 

výkopu nad rýhou po dobu 5 let
 před zahájením výkopových prací musí být vytýčena veškerá podzemní zařízení, otevřený 

výkop musí být dostatečně označen a zabezpečen proti pádu osob a výkopek nesmí být 
uložen na zpevněný asfaltový povrch místní komunikace (budoucí ul. U Sadu) 

 z důvodu výskytu a křížení s podzemními zařízeními (kabelové vedení ČEZ, VO, plynovod 
atd.) musí být výkopové práce prováděny pouze ručně bez použití mechanizace

 před záhozem potrubí bude provozovatel kanalizace (Obec Kostomlaty nad Labem) přizván 
ke kontrole pokládky potrubí a napojovacího místa

 vlastníkem a provozovatelem realizované gravitační části přípojky bude vlastník připojované 
nemovitosti

 před realizací přípojky žadatel na Obecním úřadě Kostomlaty nad Labem podepíše smlouvu o 
odvádění odpadních vod a předá provozovateli dokumentaci skutečného provedení 
kanalizační přípojky a územní souhlas pro kanalizační přípojku případně jiné povolení vydané 
příslušným stavebním či vodohospodářským úřadem.

 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. 143/2018
Rada obce souhlasí s připojením nemovitosti p. č. 836/30 v k. ú. Kostomlaty nad Labem (zřízení 
sjezdu) na místní komunikaci (budoucí ul. Kolmá) pozemek p. č. 836/36 v k. ú. Kostomlaty nad Labem
za předpokladu, že šíře vjezdu na pozemku 836/36 v k. ú. Kostomlaty nad Labem bude 4 m.

Usnesení č. 144/2018
Rada obce souhlasí s uložením inženýrských sítí (kabelové vedení přípojky NN pro MŠ Kostomlaty
nad Labem) za dodržení následujících podmínek:

 v místě křížení se sítěmi ve správě obce budou výkopy prováděny pouze ručně bez použití 
mechanizace, otevřené výkopy musí být dostatečně označeny a zabezpečeny proti pádu 
osob, za snížené viditelnosti osvětleny

 při zásahu do chodníku dojde k omezení pohybu osob, proto musí být chodník v daném místě 
uzavřen a řádně označen oznámením o omezení průchodnosti, případně bude umístěna 
přechodová lávka se zábradlím. Výkopek bude umístěn mimo chodník.

 v případě křížení s místní komunikací bude kabelové vedení přednostně uloženo protlakem; 
v chodníku a v zeleném pásu potom otevřeným výkopem
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 v případě překopu místní komunikace bude překop řádně zhutněn, povrch ošetřen živičných 
postřikem a finální živičná vrstva položena s dostatečným přesahem.  V tomto případě musí 
být obecní úřad Kostomlaty nad Labem minimálně 30 dní před zahájením výkopových prací 
požádán o úplnou uzavírku místní komunikace. Součástí žádosti musí být návrh DIO, 
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a návrh objízdné trasy vše 
odsouhlasené Policií ČR. 

 Všechny pozemky ve vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem dotčené stavbou kabelové 
přípojky NN budou uvedeny do původního stavu se zárukou 60 měsíců a zpět protokolárně 
předány zástupci obce

 Při provádění výkopových prací dojde ke styku s ochranným pásmem dešťové a 
splaškové kanalizace, proto musí být před zahájením prací všechna podzemní zařízení 
vytýčena. 

 před záhozem kabelového vedení v otevřeném výkopu bude zástupce obce Kostomlaty nad 
Labem přizván ke kontrole v místě křížení 

 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. 145/2018
Rada obce souhlasí s uložením inženýrských sítí a realizací gravitační části přípojky splaškové 
kanalizace pro pozemek 836/18 v. k. ú. Kostomlaty nad Labem za dodržení následujících podmínek:

 stavbu bude provádět odborná firma
 napojení na stávající kanalizaci bude provedeno napojením v místě vysazeného potrubí DN 

200, které je zaústěno do podtlakové šachty, která je umístěna na veřejném pozemku před 
připojovaným pozemkem. Nátok do této šachty je v hloubce 1 metr a délka vysazeného 
potrubí je též 1m. 

 napojované potrubí musí být vodotěsné 
 do kanalizační přípojky se smí vypouštět pouze splaškové vody, nikoliv dešťové 
 žadatel (investor) uvede povrchy nad potrubím do původního stavu se zárukou na sesednutí 

výkopu nad rýhou po dobu 5 let
 před zahájením výkopových prací musí být vytýčena veškerá podzemní zařízení, otevřený 

výkop musí být dostatečně označen a zabezpečen proti pádu osob a výkopek nesmí být 
uložen na zpevněný asfaltový povrch místní komunikace (budoucí ul. Západní) 

 z důvodu výskytu a křížení s podzemními zařízeními (kabelové vedení ČEZ, VO, plynovod 
atd.) musí být výkopové práce prováděny pouze ručně bez použití mechanizace

 před záhozem potrubí bude provozovatel kanalizace (Obec Kostomlaty nad Labem) přizván 
ke kontrole pokládky potrubí a napojovacího místa

 vlastníkem a provozovatelem realizované gravitační části přípojky bude vlastník připojované 
nemovitosti

 před realizací přípojky žadatel na Obecním úřadě Kostomlaty nad Labem podepíše smlouvu o 
odvádění odpadních vod a předá provozovateli dokumentaci skutečného provedení 
kanalizační přípojky a územní souhlas pro kanalizační přípojku případně jiné povolení vydané 
příslušným stavebním či vodohospodářským úřadem.

 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. 146/2018
Rada obce souhlasí s připojením nemovitosti p. č. 836/18 v k. ú. Kostomlaty nad Labem (zřízení 
sjezdu) na místní komunikaci (budoucí ul. Západní) pozemek p. č. 836/36 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem, za předpokladu, že šíře vjezdu na pozemku 836/36 v k. ú. Kostomlaty nad Labem bude 4 m.




