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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 17/2017 ze dne 30. 10. 2017

Usnesení č. 181/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 14 ze dne 30. 10. 2017.

Usnesení č. 182/2017
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 8 ze dne 30. 10. 2017.

Usnesení č. 183/2017
Rada obce revokuje, z důvodu změny pozemků dotčených stavbou trasy „Kostomlaty – obnova NN I. 
etapa – Nádražní“ č. IE-12-6007367/VB001, své usnesení č. 143/2017 ze dne 25. 7. 2017. 

Usnesení č. 184/2017
Rada obce revokuje, z důvodu změny pozemků dotčených stavbou trasy „Kostomlaty – obnova NN II. 
etapa“ č. IE-12-6007429/VB001, své usnesení č. 144/2017 ze dne 25. 7. 2017. 

Usnesení č. 185/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu 
provést stavbu „Kostomlaty – obnova NN I. etapa – Nádražní“ č. IE-12-6007367/VB001 mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, 
zastoupenou na základě plné moci Ing. Jiřím Duspivou, jako stranou budoucí oprávněnou.

Usnesení č. 186/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu 
provést stavbu „Kostomlaty – obnova NN II. etapa“ č. IE-12-6007429/VB001 mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, zastoupenou na 
základě plné moci Tomášem Pippingrem, jako stranou budoucí oprávněnou.

Usnesení č. 187/2017
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce schválit „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace“ mezi 
obcí Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem dotace a společností Centrum sociálních a 
zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., Poděbrady, jako žadatelem na rok 2018. 

Usnesení č. 188/2017
Rada obce schvaluje cenovou nabídku Ing. Zdeňka Červinky, Čelákovice na provedení sadových 
úprav a výsadby v prostoru u „Staré školy“ za maximální cenu 41 tis. Kč bez DPH.

Usnesení č. 189/2017
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„PD – Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem“ a ukládá starostce obec zahájit toto 
zadávací řízení.

Usnesení č. 190/2017
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování služby 
ze dne 27. 12. 2012 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností AVE CZ 
odpadové hospodářství s. r. o., Praha 10, jako zhotovitelem, na zajištění svozu a likvidace odpadu pro 
rok 2018.

Usnesení č. 191/2017
Rada obce souhlasí s pokácením 1 ks ořechu na pozemku p. č. 226 v k. ú. Hronětice.

Usnesení č. 192/2017
Rada obce souhlasí s pokácením 1 ks smrku na pozemku p. č. 448/1 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 193/2017
Rada obce souhlasí s uzavřením Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace 
v době od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018 a v době od 30. 7. 2018 do 31. 8. 2018.
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Usnesení č. 194/2017
Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti Agentura ValFia s. r. o., Rousínovec, na 
zpracování a podání žádosti o dotaci na vybudování Sběrného dvora v Kostomlatech nad Labem za 
cenu 30 tis. Kč bez DPH.




