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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 2/2019 ze dne 23. 1. 2019

Usnesení č. 20/2019
Rada obce pověřuje Mgr. Šárku Dvořákovou řízením Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace, s účinností od 1. 2. 2019 do doby jmenování ředitele této příspěvkové 
organizace na základě výsledků konkurzu.

Usnesení č. 21/2019
Rada obce stanovuje plat Mgr. Šárce Dvořákové, pověřené řízením Mateřské školy Kostomlaty nad 
Labem, příspěvkové organizace ve výši dle přílohy.

Usnesení č. 22/2019
Rada obce pověřuje starostku obce k vydání pověřovacího dekretu pro Mgr. Šárku Dvořákovou. 

Usnesení č. 23/2019
Rada obce schvaluje likvidační protokol č. 6 ke dni 31. 12. 2018.

Usnesení č. 24/2019
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky vedené ve 
zjednodušeném podlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů s názvem „Systém sběru odpadů v Kostomlatech nad Labem“ a ukládá 
starostce obce zahájit toto zadávací řízení nejdéle do konce ledna 2019.

Usnesení č. 25/2019
Rada obce pověřuje starostku obce:

- jmenováním členů komise a osob, které provedou hodnocení nabídek
- vysvětlením zadávací dokumentace 
- vypracováním a odesláním odpovědí na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

Usnesení č. 26/2019
Rada obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem, které se 
uskuteční dne 12. 2. 2019.

Usnesení č. 27/2019
Rada obce schvaluje stanovisko obce Kostomlaty nad Labem k zahájení zajišťovacího řízení záměru 
„Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) – Lysá nad Labem (mimo), jehož předmětem jsou 
požadavky obce na posouzení vlivů z hlediska vodního hospodářství, hlukové studie, rozptylové 
studie, hodnocení zdravotních rizik a sadové úpravy.

Usnesení č. 28/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ze dne 23. 1. 2019.

Usnesení č. 29/2019
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 2 ze dne 23. 1. 2019

Usnesení č. 30/2019
Rada obce souhlasí s uložením inženýrských sítí a realizací gravitační části přípojky splaškové 
kanalizace pro pozemek 836/10 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 (pozemky ve vlastnictví obce) nad potrubím do původního 

stavu se zárukou na sesednutí výkopu nad rýhou po dobu 5 let
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 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. 31/2019
Rada obce souhlasí s připojením nemovitosti p. č. 836/10 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. 32/2019
Rada obce souhlasí s uložením inženýrských sítí a realizací gravitační části přípojky splaškové 
kanalizace pro pozemek 836/35 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 (pozemky ve vlastnictví obce) 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. Severní) 

 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. 33/2019
Rada obce souhlasí s připojením nemovitosti p. č. 836/35 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. 34/2019
Rada obce nemá námitek k návrhu projektové dokumentace na výstavbu rodinného domu na 
pozemku 836/35 za předpokladu, že oplocení na jižní straně pozemku (do ul. Severní) bude 
provedeno dle návrhu tj. zděný s dřevěnými výplněmi jednotlivých plotových polí o max. výšce 150 
cm.
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Usnesení č. 35/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem neschvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na 
„Tenisovou přípravu“ a „Dětský sportovní den“ ve výši 40.000,- Kč. 

Usnesení č. 36/2019
Rada obce revokuje své usnesení č. 17/2018 ze dne 20. 2. 2018.

Usnesení č. 37/2019
Rada obce souhlasí s navrhovaným řešením instalace odlučovače tuků pro provozovnu Lány 38, 
Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 38/2019
Rada obce bere na vědomí žádost sl. M. H. o uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2 ul. K Nádraží 
351, Kostomlaty nad Labem a konstatuje, vzhledem ke skutečnosti, že současný nájemní vztah končí 
až k 30. 6. 2019, že žádost o uzavření nové nájemní smlouvy je v této chvíli předčasná.

Usnesení č. 39/2019
Rada obce souhlasí s připojením obce Kostomlaty nad Labem k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet 2019“.

Usnesení č. 40/2019
Rada obce souhlasí s vybudováním zahradního domku na pozemku 763/9 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem a souhlasí s připojením nemovitosti p. č. 763/9 v k. ú. Kostomlaty nad Labem (zřízení sjezdu) 
na místní komunikaci ul. Jižní (pozemek p. č. 763/2 v k. ú. Kostomlaty nad Labem, ze předpokladu, že 
šíře vjezdu na pozemku 763/2 v k. ú. Kostomlaty nad Labem bude max. 4m, vjezd bude vybudován 
z pojezdové šedé zámkové dlažby s červeným olemováním osazené do betonových obrubníků a 
pozemky ve vlastnictví obce dotčené stavbou vjezdu budou uvedeny do původního stavu se zárukou 
36 měsíců.

Usnesení č. 41/2019
Rada obce neschvaluje žádost p. J. Š., o pronájem pozemku p. č. 275/16 v k. ú. Lány u Kostomlat nad 
Labem.

Usnesení č. 42/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem, jako zřizovatel Základní školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové 
organizace, souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání.




