
Stránka 1 z 2

Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 3/2018 ze dne 20. 2. 2018

Usnesení č. 14/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ze dne 20. 2. 2018.

Usnesení č. 15/2018
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„PD – Rekonstrukce chodníků ul. 9. května, Kostomlaty nad Labem“ a ukládá starostce obce zahájit 
toto zadávací řízení.

Usnesení č. 16/2018
Rada obce schvaluje Smlouvu o umožnění realizovat stavbu „MŠ Kostomlaty n/L, stavební úpravy“ č. 
2018/477/00066001/KH/RU/SS mezi Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou 
silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, jako vlastníkem pozemků a obcí Kostomlaty nad 
Labem jako stavebníkem.

Usnesení č. 17/2018
Rada obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku (přípojky tlakové kanalizace) mezi 
panem J. Z., Lány, jako převodcem a obcí Kostomlaty nad Labem, jako nabyvatelem.

Usnesení č. 18/2018
Rada obce nesouhlasí se žádostí pana J. Z., Lány o možnost umisťovat odpady vzniklé z jeho 
podnikatelské činnosti na sběrná místa obce Kostomlaty nad Labem a požaduje, aby žadatel nejdéle 
do 31. 3. 2018 předložil smlouvu na likvidaci odpadu vzniklého z jeho podnikatelské činnosti 
uzavřenou se svozovou firmou případně jiným subjektem, který má oprávnění nakládat s odpady.

Usnesení č. 19/2018
Rada obce souhlasí s pokácením 1 břízy bělokoré rostoucí u domu č. p. 31 v Lánech na pozemku p. 
č. 129/9 v k. ú. Lány u Kostomlat nad Labem.

Usnesení č. 20/2018
Rada obce souhlasí s pokácením 1 smrku ztepilého rostoucího v blízkosti domu č. p. 36 v Hroněticích 
na pozemku p. č. 113 v k. ú. Hronětice.

Usnesení č. 21/2018
Rada obce souhlasí s pokácením 1 lípy srdčité a 1 smrku ztepilého rostoucích v parku v Lánech na 
pozemku p. č. 133 v k. ú. Lány u Kostomlat nad Labem.

Usnesení č. 22/2018
Rada obce souhlasí s pokácením 1 smrku ztepilého rostoucího v blízkosti fotbalového hřiště 
v Kostomlatech nad Labem na pozemku p. č. 356 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 23/2018
Rada obce schvaluje bezplatné poskytnutí haly BIOS Klubu Kamarád, z. s. za účelem konání 
celostátně vyhlášené akce „Noc s Andersenem“, která se uskuteční v termínu 23. 3. 2018 od 17:00
hod. do 24. 3. 2018 do 8:00 hod. 

Usnesení č. 24/2018
Rada obce stanovuje následující podmínky, za kterých můžou být provedeny výkopové práce spojené 
s napojením přípojky splaškové kanalizace na kanalizační řad pro novostavbu stojící na pozemku p. č. 
304 v k. ú. Kostomlaty nad Labem: 

1. Výkopové práce budou provedeny v termínu od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018.
2. Před zahájením kopacích prací budou vytýčena podzemní zařízení, aby nedošlo k jejich 

poškození a respektovány veškeré podmínky uvedené ve vyjádření správců sítí. 
3. V místě křížení se sítěmi ve správě obce budou výkopy prováděny pouze ručně bez použití 

mechanizace, otevřené výkopy musí být dostatečně označeny a zabezpečeny proti pádu 
osob, za snížené viditelnosti osvětleny.
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4. Chodník musí být v daném místě uzavřen a místo výkopu řádně označeno s oznámením o 
omezení průchodnosti.

5. Výkopek bude umístěn mimo chodník.
6. Chodník bude v místě stavby po celou dobu trvání stavby průběžně uklízen.
7. Odpady vzniklé v souvislosti s touto stavbou musí být zlikvidovány v souladu s příslušnými 

právními předpisy
8. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou zhutněny, uvedeny do původního 

stavu a protokolárně předány zpět zástupci Obce Kostomlaty nad Labem.
9. Záruční doba na povrchy se stanovuje v délce 36 měsíců.

Usnesení č. 25/2018
Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020612/1 mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, jako stranou 
oprávněnou. 

Usnesení č. 26/2018
Rada obce souhlasí s provedením komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kamenné Zboží, které se 
dotýkají pozemku ve vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem p. č. 154/44 v k. ú. Kamenné Zboží.




