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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 16/2018 ze dne 11. 9. 2018

Usnesení č. 147/2018
Rada obce ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dětská hřiště 
– Kostomlaty nad Labem a Vápensko“ a ukládá starostce obce zahájit nové zadávací řízení
v obdobném rozsahu s termínem plnění (dodání herních prvků) v roce 2019.

Usnesení č. 148/2018
Rada obce schvaluje, jako pro obec nejvýhodnější, cenovou nabídku Bc. M. H., Nymburk na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Architektonická studie – revitalizace 
veřejného prostranství“ za nabídkovou cenu 163 500 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 149/2018
Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele S 2018 05 a č. smlouvy zhotovitele 2018 
01) mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem, a Bc. M. H., Nymburk, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Architektonická studie – revitalizace 
veřejného prostranství“ za nabídkovou cenu 163 500 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 150/2018
Rada obce vylučuje ze zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Architektonická studie – revitalizace veřejného prostranství“ uchazeče Ing. arch. P. J., Praha 7, 
z důvodu předložení nekompletních dokladů požadovaných v zadávací dokumentaci.

Usnesení č. 151/2018
Rada obce schvaluje program ZO č. 6/2018, které se uskuteční 27. 9. 2018.

Usnesení č. 152/2018
Rada obce ruší, jako svůj poradní orgán, komisi životního prostředí ve složení: O. B., Bc. J. K., R. P.,
J. Z. a Ing. P. Z. ke dni 11. 9. 2018.

Usnesení č. 153/2018
Rada obce ruší, jako svůj poradní orgán, stavební komisi ve složení: R. F., M. V. a M. V. ke dni 11. 9. 
2018.

Usnesení č. 154/2018
Rada obce schvaluje rozpis cvičebních hodin v hale BIOS od 12. 9. 2018.

Usnesení č. 155/2018
Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 15 ke dni 31. 8. 2018.

Usnesení č. 156/2018
Rada obce schvaluje Likvidační protokol č. 5 ze dne 11. 9. 2018.

Usnesení č. 157/2018
Rada obce schvaluje roční odměny zaměstnancům Obecního úřadu Kostomlaty nad Labem ve výši 
dle přílohy.

Usnesení č. 158/2018
Rada obce schvaluje roční odměnu zastupující ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola 
Kostomlaty nad Labem ve výši dle přílohy.

Usnesení č. 159/2018
Rada obce souhlasí s pokácením 1 ks smrku na pozemku p. č. 373 v k. ú. Lány u Kostomlat nad 
Labem.

Usnesení č. 160/2018
Rada obce souhlasí s pokácením 1 ks habru, 4 ks švestek a náletových dřevin na pozemku p. č. 6 v k. 
ú. Kostomlaty nad Labem.
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Usnesení č. 161/2018
Rada obce souhlasí s uložením inženýrských sítí a realizací gravitační části přípojky splaškové 
kanalizace pro pozemek 836/23 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. 162/2018
Rada obce souhlasí s připojením nemovitosti p. č. 836/23 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.

Usnesení č. 163/2018
Rada obce souhlasí s uložením inženýrských sítí a realizací gravitační části přípojky splaškové 
kanalizace pro pozemek 836/24 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.
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Usnesení č. 164/2018
Rada obce souhlasí s připojením nemovitosti p. č. 836/24 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.

Usnesení č. 165/2018
Rada obce nemá námitek k návrhu projektové dokumentace na výstavbu rodinného domu na 
pozemku 836/19 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 166/2018
Rada obce schvaluje prodejní cenu malované mapy „Nymbursko“ na částku 60,- Kč.

Usnesení č. 167/2018
Rada obce revokuje své usnesení č. 155/2016 ze dne 3. 10. 2016 a ukládá starostce obce zrušit 
vystavenou objednávku č. 82/2016.




