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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 21/2020 ze dne 17. 12. 2020 
 
 
Usnesení č. 173/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočet Základní školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace na rok 2021 ve výši 2 305 000,- Kč. 
 
Usnesení č. 174/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Kostomlaty 
nad Labem, příspěvkové organizace pro roky 2022 až 2023. 
 
Usnesení č. 175/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
obce Základní škole Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizaci takto: měsíčně částku ve výši 
172.917,- Kč v lednu až listopadu 2021 a částku ve výši 172.913,- Kč v prosinci 2021, a to vždy do 15. 
dne příslušného kalendářního měsíce a jednorázově částku ve výši 230 000,- Kč do 15. 3. 2021. 
 
Usnesení č. 176/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočet Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace na rok 2021 ve výši 1 045 000,- Kč. 
 
Usnesení č. 177/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Kostomlaty 
nad Labem, příspěvkové organizace pro roky 2022 až 2023. 
 
Usnesení č. 178/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
obce Mateřské škole Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizaci takto: čtvrtletně částku ve výši 
186 250,- Kč, a to vždy do 15. dne prvního kalendářního měsíce příslušného čtvrtletí a jednorázově 
částku ve výši 300 000,- Kč do 15. 4. 2021. 
 
Usnesení č. 179/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
obce Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Nymburk ve výši 
2.000,- Kč jednorázově do 28. 2. 2021 a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem dotace a Svazem postižených civilizačními chorobami v 
ČR, z.s., základní organizace Nymburk, jako příjemcem dotace.  
 
Usnesení č. 180/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje vyplacení finančních prostředků ze schváleného 
rozpočtu obce slečně N. S., Kostomlaty nad Labem na akci Staročeské Máje ve výši 10.000,- Kč 
jednorázově do 30. 4. 2021 a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako poskytovatelem dotace a slečnou N. S., Kostomlaty nad Labem, jako příjemcem dotace.  
 
Usnesení č. 181/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
obce Mysliveckému spolku Polabí ve výši 25.000,- Kč jednorázově do 31. 1. 2021 a zároveň schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem dotace a Mysliveckým 
spolkem Polabí, jako příjemcem dotace.  
 
Usnesení č. 182/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
obce Domácímu hospici Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem ve výši 10.000,- Kč jednorázově do 31. 1. 
2021 a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
poskytovatelem dotace a Domácím hospicem Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem, jako příjemcem 
dotace.  
 
Usnesení č. 183/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje vyplacení finančních prostředků ze schváleného 
rozpočtu obce panu L. V., Hronětice na akci Klose Cup ve výši 5.000,- Kč jednorázově do 30. 4. 2021 
a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem 
dotace a panem L. V., Hronětice, jako příjemcem dotace.  
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Usnesení č. 184/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
obce ZO ČSOP Polabí ve výši 5.000,- Kč jednorázově do 31. 1. 2021 a zároveň schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem dotace a ZO ČSOP 
Polabí, jako příjemcem dotace. 
 
Usnesení č. 185/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje použití finančních prostředků z fondu reprodukce 
majetku Základní školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace, na pořízení myčky nádobí s 
odpadovým čerpadlem do školní kuchyně ve výši 52.151,- Kč. 
 
Usnesení č. 186/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce vedené ve zjednodušeném podlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Sběrný dvůr Kostomlaty nad 
Labem“ a ukládá starostce obec zahájit toto zadávací řízení. 
 
Usnesení č. 187/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem pověřuje starostku obce pro veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem „Sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem“: 

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

 
Usnesení č. 188/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 17 ze dne 17. 12. 2020. 
 
Usnesení č. 189/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 12 ze dne 17. 12. 2020. 
 
Usnesení č. 190/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s návrhem projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení na stavbu s názvem „ Revitalizace středu obce Kostomlaty nad Labem“ za 
předpokladu provedení následujících úprav projektové dokumentace a dodržení níže uvedených 
podmínek: 

1) Stavbou bude dotčena stávající kanalizace, a proto je nutné do projektové dokumentace 
zapracovat přeložku podtlakové kanalizace řadu „B2“ a to včetně podtlakových šachet a 
gravitačních přípojek 

2) Mimo navrhovanou přeložku podtlakové kanalizace je třeba řešit umístění nové výsadby 
zeleně s tím, že minimální požadovaný odstup kmenů stromů od stávající splaškové 
kanalizace je 2,5 metru.  

3) Navrhovaná nová výsadba zeleně je kolizi s trasou stávající dešťové kanalizace „stoka 2.2.1“.  
Z tohoto důvodu je nutné provést změnu umístění nové výsadby zeleně 

4) Do projektové dokumentace je nutné zakreslit umístění domovní podtlakové šachty pro 
budovu č. p. 403.   

5) V projektové dokumentaci je nutné provést tyto změny a požadavky:  
o přeložka musí být provedena z materiálu PVC (lepené spoje) neboť se jedná o 

podtlakovou kanalizaci, nikoliv tlakovou 
o nové napojení domu č. p. 73 a č. p. 403 je třeba také řešit novou podtlakovou šachtou 

ROEDIGER nikoliv čerpací jímkou 
o obecně je třeba přeložku řešit se specialistou na podtlakové kanalizace, neboť 

v projektové dokumentaci je popis odpovídající tlakové kanalizaci  
o  kvalita nově vybudované přeložky kanalizace bude před uvedením do provozu 

ověřena podtlakovou zkouškou 
o realizaci přeložky musí provádět odborná firma se zkušenostmi s realizací 

podtlakových kanalizací 
o napojení na stávající kanalizaci a přerušení provozu kanalizace bude v předstihu 

projednáno s provozovatelem kanalizace 
o při návrhu podtlakových šachet bude naprojektován systém ROEDIGER 
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Usnesení č. 191/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s uložením inženýrských sítí a realizací gravitační části 
přípojky splaškové kanalizace pro pozemek 836/29 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 
• 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 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 (ul. Severní)  

• před záhozem potrubí bude provozovatel kanalizace (Ob ec Kostomlaty nad Labem) 
přizván ke kontrole pokládky potrubí a napojovacího m ísta 

• 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 

• minimálně 30 dní před zahájením výkopových prací žadatel podá obecnímu úřadu Kostomlaty 
nad Labem žádost o povolení zvláštní užívání místní komunikace pro uložení inženýrských 
sítí. 

 
 
Usnesení č. 192/2020 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s připojením nemovitosti p. č. 836/29 v k. ú. Kostomlaty 
nad Labem (zřízení sjezdu) na místní komunikaci ul. U Sadu (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 
max. 4 m. 
 


