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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 2N/2018 ze dne 21. 11. 2018

Usnesení č. 6N/2018
Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9418002930/4000219640 mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako pronajímatelem a společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem 
zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., Brno, jako nájemcem a 
provozovatelem plynárenského zařízení, na pronájem „STL plynovodu a 26 ks plynovodních přípojek, 
lokalita 26 RD“ v Kostomlatech nad Labem.

Usnesení č. 7N/2018
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 8 ze dne 21. 11. 2018.

Usnesení č. 8N/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 20 ze dne 21. 11. 2018.

Usnesení č. 9N/2018
Rada obce Kostomlaty nad Labem
I. v y h l a š u j e 
v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, a § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované obcí Kostomlaty 
nad Labem:  Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Školní 370, 
289 21 Kostomlaty nad Labem, IČO: 71008365

II. s c h v a l u j e
text vyhlášení konkursního řízení v následujícím znění:

Obec Kostomlaty nad Labem vyhlašuje, v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace zřizované obcí Kostomlaty nad Labem: 

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Školní 370, 289 21 
Kostomlaty nad Labem, IČO: 71008365.

Požadavky: 
• vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
• občanská a morální bezúhonnost,
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• organizační a řídící schopnosti, 
• dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele:    1. 2. 2019

Náležitosti ke konkursnímu řízení:
1. písemná přihláška obsahující jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, 

kontaktní telefon a e-mail, datum a vlastnoruční podpis,
2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
3. přehled průběhu zaměstnání a dosažené pedagogické nebo řídící praxe potvrzený posledním 

zaměstnavatelem, 
4. strukturovaný profesní životopis, 
5. nástin rozvoje mateřské školy v rozsahu max. čtyř stran A4, 
6. výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), 
7. originál nebo úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu práce 

ředitele (ne starší než tři měsíce)
8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkursního řízení
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Přihlášku s požadovanými doklady zašlete doporučeně nebo doručte osobně nejpozději do 19. 12. 
2018 do 16.00 hodin na adresu: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty 
nad Labem. Na obálku napište „KONKURS - NEOTVÍRAT“. 
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

III. p o v ě ř u j e 
starostku obce Kostomlaty nad Labem realizací konkursního řízení dle bodu I. a II. tohoto usnesení v 
souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a 
ukládá zveřejnit vyhlášení konkursního řízení na úřední desce obce Kostomlaty nad Labem a v 
Mateřské škole Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizaci.

Usnesení č. 10N/2018
Rada obce schvaluje program ZO 2N/2018, které se uskuteční 6. 12. 2018 od 18,00 hodin.

Usnesení č. 11N/2018
Rada obce bere na vědomí úpravu znění vzorové veřejnoprávní smlouvy a doporučuje zastupitelstvu 
obce schválit takto upravené znění veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 12N/2018
Rada obce schvaluje seznam oddávajících, místo a čas pro konání svatebních obřadů v Kostomlatech 
nad Labem.

Usnesení č. 13N/2018
Rada obce schvaluje uzavření Obecního úřadu Kostomlaty nad Labem od čtvrtka 20. 12. 2018 do 
pondělí 31. 12. 2018. Obecní úřad bude znovu otevřen ve středu 2. 1. 2019.

Usnesení č. 14N/2018
Rada obce nemá námitek k návrhu projektové dokumentace na výstavbu rodinného domu na 
pozemku 836/12 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 15N/2018
Rada obce nesouhlasí s prodejem části  pozemku p.č. 156/1 v k. ú. Hronětice

Usnesení č. 16N/2018
Rada obce souhlasí s pokácením 3 ks smrků rostoucích na pozemku p. č. 494/1 v k. ú. Kostomlaty 
nad Labem.

Usnesení č. 17N/2018
Rada obce souhlasí s pokácením 1 ks javoru rostoucího na pozemku p. č. 328/3.v k. ú.  Hronětice.  




