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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 2N/2022 ze dne 22. 11. 2022 
 

 
 
Usnesení č. 15N/2022 

Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 15 ze dne 22. 11. 2022. 
 
Usnesení č. 16N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem doporučuje Zastupitelstvu obce Kostomlaty nad Labem schválit 
poplatky od 1. 1. 2023 v následující výši: 
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: 

• Fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu    900,- Kč/rok 

• Vlastník nemovitosti, ve které není žádná osoba přihlášena k trvalému pobytu 900,- Kč/rok 
Poplatek ze psa v obci Kostomlaty nad Labem: 

• Za prvního psa         150,- Kč/rok 

• Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele    220,- Kč/rok 
Poplatek ze psa v obcích Hronětice, Lány, Rozkoš a Vápensko: 

• Za prvního psa           80,- Kč/rok 

• Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele    150,- Kč/rok 
 
Usnesení č. 17N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem doporučuje Zastupitelstvu obce Kostomlaty nad Labem schválit cenu 
za pronájem hrobového místa a cenu za provozování veřejného pohřebiště od 1. 1. 2023 v následující 
výši: 
Cena za pronájem hrobového místa: 

• Jednohrob                 540,- Kč/10 let 
(240,- Kč/10 let za pronájem + 300,- Kč za služby spojené s provozováním hřbitova) 

• Dvojhrob                 780,- Kč/10 let 
(480,- Kč/10 let za pronájem + 300,- Kč za služby spojené s provozováním hřbitova) 

• Trojhrob              1 020,- Kč/10 let 
(720,- Kč/10 let za pronájem + 300,- Kč za služby spojené s provozováním hřbitova) 

• Hrobka           240,- Kč/m2/10 let za pronájem + 300,- Kč/10 let za 
služby spojené s provozováním hřbitova 

Cena za provozování veřejného pohřebiště pro obec: 

• Kostomlátky               27.000,- Kč/rok 

• Kamenné Zboží                      45 000,- Kč/rok 

• Ostrá                50 000,- Kč/rok 
 
Usnesení č. 18N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem stanovuje výši ceny za pronájem sálu hasičské zbrojnice, která od 1. 
1. 2023 činí 2 200,- Kč za den pronájmu. 
 
Usnesení č. 19N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje uzavření Obecního úřadu Kostomlaty nad Labem od čtvrtka 
22. 12. 2022 do středy 28. 12. 2022. Obecní úřad bude znovu otevřen ve čtvrtek 29. 12. 2022.  
 
Usnesení č. 20N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s pokácením 2 ks borovic rostoucích na pozemku p. č. 279/3 
v  katastrálním území Kostomlaty nad Labem. 
 
Usnesení č. 21N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje nově nastavené podmínky pro uzavření smlouvy se 
společností ELEKTROWIN a. s., Praha 4, o využití obecního systému odpadového hospodářství a 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení s platností od 1. 12. 2022 a ukládá starostce obce Kostomlaty 
nad Labem uzavřít tuto smlouvu. 
 
Usnesení č. 22N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s návrhem dopravně inženýrského opatření pro pokládku 
optického kabelu v místní části Vápensko od č. p. 27 k č. p. 10 za předpokladu, že: 

• budou dodrženy všechny podmínky stanovené usnesením Rady obce Kostomlaty nad Labem č. 
103/2021 ze dne 21. 7. 2021  

• výkopové práce budou probíhat v zeleném pásu v termínu od 10. 4. 2023 do 30. 4. 2023 
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• veškeré povrchy dotčené pokládkou kabelového vedení optického kabelu budou uvedeny do 
původního stavu se záruční dobou 60 měsíců 

• uložení kabelového vedení pod asfaltovou komunikací bude provedeno protlakem   
 
Usnesení č. 23N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje pro období roku 2023 – 2024 nákup elektrické energie a 
plynu pro obec Kostomlaty nad Labem u stávajícího dodavatele společnosti Dobrá energie s. r. o., Praha 
1, za spotové ceny energií.  
 


