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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 3/2019 ze dne 7. 2. 2019

Usnesení č. 43/2019
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 3 ze dne 7. 2. 2019.

Usnesení č. 44/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ze dne 7. 2. 2019.

Usnesení č. 45/2019
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, IČ: 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. 8. 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 15.
3. 2019 do 11:00 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. 46/2019
Rada obce schvaluje účetní závěrku Základní školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace 
za rok 2018 a schvaluje přesun zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu.

Usnesení č. 47/2019
Rada obce souhlasí s pokácením 20 smrků rostoucích na pozemku p. č. 356 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem (fotbalové hřiště TJ Sokol Kostomlaty nad Labem).

Usnesení č. 48/2019
Rada obce souhlasí s pokácením 1 smrku rostoucího na pozemku p. č. 278/1 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem (před vchodem do Cukrárny u Evy).

Usnesení č. 49/2019
Rada obce souhlasí s pokácením 8 smrků, 4 tújí, 1 keře tisu a 194,25 m2 souvislé plochy tújí 
rostoucích na pozemku p. č. 940/1 v k. ú. Kostomlaty nad Labem (dětské hřiště Na Obci)

Usnesení č. 50/2019
Rada obce souhlasí s uložením inženýrských sítí a realizací gravitační části přípojky splaškové 
kanalizace pro pozemek 836/12 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
 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 (budoucí ul. Západní) 

 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 záhozem potrubí bude provozovatel kanalizace (Obec Kostomlaty nad Labem) přizván 
ke kontrole pokládky potrubí a napojovacího místa

 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 a územní souhlas pro kanalizační přípojku případně jiné povolení vydané 
příslušným stavebním či vodohospodářským úřadem.

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

Usnesení č. 51/2019
Rada obce souhlasí s připojením nemovitosti p. č. 836/12 v k. ú. Kostomlaty nad Labem (zřízení 
sjezdu) na místní komunikaci (budoucí ul. Západní) 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 4 m.
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Usnesení č. 52/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem neschvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Svaz 
postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., okresní organizace Nymburk, IČ 629 94 662.

Usnesení č. 53/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu obce na 
konání akce „Staročeské máje“.

Usnesení č. 54/2019
Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Kostomlaty nad Labem, 

jako poskytovatelem dotace a slečnou N. S., Kostomlaty nad Labem, jako příjemcem dotace, na 
poskytnutí neinvestiční finanční podpory na akci „Staročeské Máje“ ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu obce 
pro rok 2019.




