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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 2/2021 ze dne 28. 1. 2021 
 
 
Usnesení č. 7/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí písemnou rezignaci na mandát zastupitele obce 
Kostomlaty nad Labem doručenou starostce obce, v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, od pana Bc. L. V., člena zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem za volební subjekt 
OBCE SPOLU.  
 
Usnesení č. 8/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí písemnou rezignaci na mandát zastupitele obce 
Kostomlaty nad Labem doručenou starostce obce, v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, od slečny M. M., která jako náhradnice za volební subjekt OBCE SPOLU nastoupila, 
v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 téhož zákona, na uprázdněný mandát dnem 13. 1. 2021.   
 
Usnesení č. 9/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí písemnou rezignaci na mandát zastupitele obce 
Kostomlaty nad Labem doručenou starostce obce, v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, od paní M. B., která jako náhradnice za volební subjekt OBCE SPOLU nastoupila, v souladu 
s ustanovením § 56 odst. 1 téhož zákona, na uprázdněný mandát dnem 27. 1. 2021. 
 
Usnesení č. 10/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 1 ze dne 28. 1. 2021. 
 
Usnesení č. 11/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ze dne 28. 1. 2021. 
 
Usnesení č. 12/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje likvidační protokol č. 6 ke dni 31. 12. 2020. 
 
Usnesení č. 13/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje nabídku dodavatele DOZORY – VILD s. r. o., Lázně 
Toušeň, jako nejvýhodnější, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „TDS – 
Sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem“ za nabídkovou cenu 19 200,- Kč bez DPH za měsíc.   
 
Usnesení č. 14/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Příkazní smlouvu č. S-2021-01 mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako Příkazcem a společností DOZORY – VILD s. r. o., Lázně Toušeň, jako Příkazníkem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „TDS – Sběrný dvůr Kostomlaty nad 
Labem“ za nabídkovou cenu 19 200,- Kč bez DPH za měsíc.   
 
Usnesení č. 15/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s rekonstrukcí kolny stojící na pozemku st. p. č. 205 v k. 
ú. Hronětice v rozsahu dle přiloženého mapového zákresu.  
 
Usnesení č. 16/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s oplocením části pozemku st. p. č. 467 sousedícího 
v pozemkem p. č. 692/1, oba v k. ú. Kostomlaty nad Labem v rozsahu dle přiloženého návrhu, tj. 
oplocení bude z dřevěných prvků s mezerami mezi jednotlivými díly se vstupní brankou a jeho výška 
nepřesáhne 110 cm.  
 
Usnesení č. 17/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem nemá námitek k návrhu projektové dokumentace s názvem 
„Stavební úpravy RD Kostomlaty č. p. 255“ a souhlasí se stavebními úpravami v rozsahu dle této 
projektové dokumentace. 
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Usnesení č. 18/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s dočasným záborem veřejného prostranství (pozemku p. 
č. 690/1 v k. ú. Kostomlaty nad Labem) pro realizaci stavebních úprav rodinného domu č. p. 255 za 
předpokladu, že majitel dotčené nemovitosti uhradí poplatek za zábor veřejného prostranství 
v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou.  
 
Usnesení č. 19/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky pro RD 255 ul. V 
Zahradách, Kostomlaty nad Labem a uložením vodovodní přípojky do pozemků p. č. 978 v k. ú, 
Kostomlaty nad Labem za předpokladu, že: 
• Vodovodní přípojka bude provedena dle projektové dokumentace „Stavební úpravy RD Kostomlaty 
č. p. 255 a bude zrealizována odbornou firmou.  

• Výkopové práce pro uložení vodovodní přípojky budou provedeny v době od 1. 4. do 31. 10. s tím, 
že vlastní výkopové práce a s tím související uzavření místní komunikace bude trvat max. 3 
kalendářní dny.  

• Při provádění výkopových prací vč. překopu asfaltové komunikace ul. V Zahradách pro uložení 
vodovodní přípojky dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi v majetku a správě obce Kostomlaty nad 
Labem (splašková a dešťová kanalizace). Z tohoto důvodu budou prováděny výkopové práce 
výhradně ručně bez použití mechanizace. 

• Před zahájením výkopových prací budou vytýčena podzemní zařízení, aby nedošlo k jejich 
poškození, a budou respektovány veškeré podmínky uvedené ve vyjádření správců sítí.  

• Otevřené výkopy musí být dostatečně označeny a zabezpečeny proti pádu osob, za snížené 
viditelnosti osvětleny  

• Záruční doba na povrchy dotčené stavbou vodovodní přípojky se stanovuje v délce 60 měsíců. 
• Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou zhutněny, uvedeny do původního stavu a 

protokolárně předány zpět zástupci Obce Kostomlaty nad Labem. Překop pozemní komunikace ul. 
V Zahradách bude před pokládkou finální asfaltobetonové vrstvy ošetřen pružnou asfaltovou 
zálivkou. Finální asfaltobetonová vrstva bude položena s přesahem min. 10 cm na každou stranu 
překopu.  

• Minimálně 30 dní před zahájením výkopových prací bude OÚ Kostomlaty nad Labem podána 
žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro uložení inženýrských sítí a pro 
povolení uzavírky místní komunikace. Součástí žádosti musí být zpracované dopravně inženýrské 
opatření s návrhem osazení dočasného dopravního značení odsouhlasené Policií ČR. 

• Minimálně 7 dní před zahájením výkopových prací bude OÚ Kostomlaty nad Labem nahlášena 
osoba zodpovědná za výkopové práce vč. tel. kontaktu a bude osazeno dopravní značení 
v souladu s návrhem dopravně inženýrského opatření odsouhlaseným Policií ČR.  

• Veškeré náklady spojené s napojením se na vodovodní řad hradí investor. 

 
 
 


