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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 2/2018 ze dne 24. 1. 2018

Usnesení č. 4/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ze dne 24. 1. 2018.

Usnesení č. 5/2018
Rada obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce č. 1/2018, které se uskuteční 8. 2. 2018.

Usnesení č. 6/2018
Rada obce schvaluje Směrnici č. 2/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 7/2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17-14 mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností KM Projekt, spol. s r. o., Nymburk, jako 
zhotovitelem.

Usnesení č. 8/2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Výstavba 
inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“.

Usnesení č. 9/2018
Rada obce schvaluje likvidační protokol majetku obce navrženého k vyřazení v rámci provedené 
inventarizace majetku k 31. 12. 2017.

Usnesení č. 10/2018
Rada obce schvaluje Přílohy č. 6 až 9 Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., zákona o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 416/2004 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Usnesení č. 11/2018
Rada obce stanovuje následující podmínky, za kterých bude realizována akce „Kostomlaty – obnova 
NN I. etapa „ na pozemcích ve vlastnictví obce

 výkopové práce budou zahájeny po předchozím písemném sdělení termínu jejich zahájení 
obci a ukončeny nejdéle do 31. 10. 2018

 před zahájením výkopových prací bude v dostatečném předstihu obec požádána o vytýčení 
inženýrských sítí v její správě (kanalizace, veřejné osvětlení)

 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

 pokud bude kabelové vedení uloženo do chodníku a dojde tím k omezení pohybu osob, musí 
být chodník v daném místě uzavřen a řádně označen oznámením o omezení průchodnosti, 
v místě vstupů k přilehlým nemovitostem musí být umístěny přechodové lávky se zábradlím a 
výkopek bude umístěn mimo chodníky

 v případě křížení s místní komunikací bude kabelové vedení přednostně uloženo protlakem 
 v případě překopu místní komunikace bude překop řádně zhutněn, povrch ošetřen živičných 

postřikem a finální živičná vrstva položena s dostatečným přesahem. 
 chodníky i místní komunikace dotčené stavbou budou po celou dobu stavby průběžně

uklízeny
 odpady vzniklé v souvislosti s touto stavbou musí být zlikvidovány v souladu s příslušnými 

právními předpisy
 všechny povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány 

zpět obci se zárukou 36 měsíců
 pokud bude v rámci stavby omezen vjezd na místní komunikace (ul. Nádražní, Na Závisti, Na 

Hrabovce, Nymburská, Na Ladech) bude v předstihu toto omezení oznámeno zástupcům 
integrovanému záchranného systému Středočeského kraje případně dalším subjektům, které 
budou tímto omezením dotčeni.
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Usnesení č. 12/2018
Rada obce souhlasí s výměnou stávajícího betonového oplocení u RD 303, ul. Průběžná, Kostomlaty 
nad Labem včetně vybudování nových vjezdových vrat, vybudováním nového vjezdu a připojením se 
na místní komunikaci ul. Průběžná za dodržení následujících podmínek:

 Nové oplocení bude provedeno dle předloženého návrhu, tj. plotové dílce s dřevěnou výplní 
osazené do železných sloupků s maximální výškou 180 cm včetně vjezdových vrat.

 Šířka nových vjezdových vrat bude 3 m a vrata se nesmí otevírat směrem do ulice. 
 Nový vjezd bude vybudován v šíři 3 m z pojezdové šedé betonové dlažby osazené do 

betonových obrubníků a musí být proveden tak, aby plynule navazoval na přiléhající chodník.
 Při napojení nového vjezdu na místní komunikaci budou na náklady žadatele vyměněny 

silniční obrubníky, které budou nově uloženy tak, aby byl vytvořen bezbariérový přístup.
 Pozemky v majetku obce dotčené výměnou oplocení a vybudováním nového vjezdu budou 

uvedeny do původního stavu a protokolárně předány zástupci obce se zárukou 36 měsíců.
 Veškeré náklady spojené s výměnou oplocení a vybudováním nového vjezdu budou k tíži 

žadatele.

Usnesení č. 13/2018
Rada obce souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské 
vlajky na budově Obecního úřadu Kostomlaty nad Labem dne 10. března 2018.  




