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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 3/2017 ze dne 15. 2. 2017

Usnesení č. 32/2017
Rada obce schvaluje likvidační protokol vyklápěcího návěsu inv. č. 491

Usnesení č. 33/2017
Rada obce schvaluje, že zájemci o pronájem haly BIOS budou posuzováni jako místní organizace a 
místní jednotlivci za předpokladu, že minimálně 1/3 těchto osob budou občané Kostomlat nad Labem.  

Usnesení č. 34/2017
Rada obce schvaluje, jako pro obec nejvhodnější nabídku uchazeče Ing. Aleše Řady, Rasošky, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „TDS a BOZP – Výstavba inženýrských sítí a 
komunikací pro skupinu RD v Kostomlatech nad Labem – II. etapa“ za cenu 22 800,- Kč bez DPH 
měsíčně.

Usnesení č. 35/2017
Rada obce schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako příkazcem a Ing. 
Alešem Řadou, Rasošky, jako příkazníkem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„TDS a BOZP – Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro skupinu RD v Kostomlatech nad Labem 
– II. etapa“ za cenu 22 800,- Kč bez DPH měsíčně.

Usnesení č. 36/2017
Rada obce schvaluje, jako pro obce nejvhodnější, nabídku dodavatele Vladimíra Bodláka, Čelákovice 
na kácení dřevin na pozemku p. č. 28/1 v k. ú. Kostomlaty nad Labem za nabídkovou cenu 46 260,-
Kč bez DPH.

Usnesení č. 37/2017
Rada obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 1/2017 na den 
27. 2. 2017.

Usnesení č. 38/2017
Rada obce nemá námitek k žádosti dopravce společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o. o 
udělení licence na provozování veřejné linkové vnitrostátní dopravy pro linky PID 270432 Lysá nad 
Labem – Milovice – Vlkava; PID 270497 Nymburk – Kostomlaty nad Labem – Milovice; PID 270 434 
Nymburk – Straky – Milovice – Benátky nad Jizerou a PID 270480 Nymburk – Lysá nad Labem

Usnesení č. 39/2017
Rada obce souhlasí, v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 111/1994, Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, s provozováním veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy 
společností Okresní autobusová doprava Kolín s. r. o. po místních komunikacích obce Kostomlaty nad 
Labem.

Usnesení č. 40/2017
Rada obce pověřuje starostku obce k zajištění cenových nabídek na správu a údržbu veřejného 
osvětlení na území obce.

Usnesení č. 41/2017
Rada obce pověřuje starostku obce k zajištění souhlasu od Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem
ke vstupu na pozemek p. č. 7 v k. ú. Kostomlaty nad Labem z důvodu plánované rekonstrukce 
hřbitovní zdi.
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Usnesení č. 42/2017
Rada obce pověřuje starostku obce k zajištění převodu části pozemku p. č. 8 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem od Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z důvodu plánované výstavby chodníku pro pěší.

Usnesení č. 43/2017
Rada obce schvaluje znění dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor a smlouvám o nájmu 
prostor sloužících k podnikání, jejichž předmětem je valorizace nájemného o míru inflace za rok 2016 
vyhlášené Českým statistickým úřadem.

Usnesení č. 44/2017
Rada obce schvaluje účetní závěrku Základní školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace 
za rok 2016.

Usnesení č. 45/2017
Rada obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace 
za rok 2016.

Usnesení č. 46/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o bezplatné výpůjčce pozemku p. č. 927/9 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako půjčitelem a panem Ing. K. S., Kostomlaty nad Labem a 
panem S. P., Kostomlaty nad Labem jako vypůjčiteli.

Usnesení č. 47/2017
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Kupní smlouvu na prodej dílu „a“ odděleného 
z pozemku p. č. 324/1 v k. ú. Hronětice a sloučeného do st. p. č. 37 v k. ú. Hronětice mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem jako prodávajícím a panem M. P., Kostomlaty nad Labem jako kupujícím za 
cenu 500,- Kč.

Usnesení č. 48/2017
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Darovací smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem jako stranou obdarovanou a paní N. D., Vápensko a paní D. G, Nymburk, jako stranou darující 
na jejich části pozemku p. č. 253/2 v k. ú. Hronětice. 

Usnesení č. 49/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako obtíženou 
osobou a společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, zastoupenou na základě 
plné moci společností TEMO – TELEKOMUNIKACE, a. s., Praha 10, jako oprávněnou osobou na 
stavbu „11010-055438, TM_BTA_Nymburk_NBYKL_23039_OK“

Usnesení č. 50/2017
Rada obce souhlasí s pokácením 1 borovice rostoucí na pozemku p. č. 366/3 v k. ú. Lány u Kostomlat 
nad Labem.

Usnesení č. 51/2017
Rada obce schvaluje bezplatné využití haly BIOS pro akci Noc s Andersenem od 31. 3. 2017 do 1. 4. 
2017.




