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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 3/2023 ze dne 22. 2. 2023 
 

 
 
 
Usnesení č. 16/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Účetní závěrku Základní školy Kostomlaty nad 
Labem, příspěvkové organizace za rok 2022.  
 
Usnesení č. 17/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí Závěrečnou inventarizační zprávu o 
průběhu a výsledku inventarizace za rok 2022 provedené v Základní škole Kostomlaty nad 
Labem, příspěvkové organizaci. 
 
Usnesení č. 18/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Kostomlaty nad 
Labem, příspěvkové organizace za rok 2022 a schvaluje přesun zlepšeného hospodářského 
výsledku ve výši 76 028,77 Kč do rezervního fondu. 
 
Usnesení č. 19/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí Závěrečnou inventarizační zprávu o 
průběhu a výsledku inventarizace za rok 2022 provedené v Mateřské škole Kostomlaty nad 
Labem, příspěvkové organizaci. 
 
Usnesení č. 20/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem nepřijímá nabídku na předání nepotřebného majetku 
z majetku Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace do majetku obce 
Kostomlaty nad Labem a souhlasí s odprodejem nepotřebného majetku, vyřazeného v rámci 
provedené inventarizace majetku Mateřské školy, příspěvkové organizace s tím, že tento 
nepotřebný majetek bude přednostně nabídnut občanům našich obcí.  
 
Usnesení č. 21/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s navýšením nejvyššího povoleného počtu dětí v 
Mateřské škole Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizaci na celkový počet 108 dětí 
s platností od 1. 9. 2023 a ukládá ředitelce Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové 
organizace, podat, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
žádost o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Usnesení č. 22/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje podmínky stanovené v cenové poptávce na 
veřejnou zakázku s názvem „Poskytnutí úvěru obci Kostomlaty nad Labem“ a ukládá starostce 
obce předložit výsledky cenové poptávky na nejbližší zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty 
nad Labem. 
 
Usnesení č. 23/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s uložením chrániček pro pokládku optického 
kabelu v rámci rekonstrukce ul. Doubravské a rekonstrukci chodníků v ul. 9. května II. etapa. 
 
Usnesení č. 24/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s vydáním příslušného povolení a s následnou 
rekonstrukcí rodinného domu v obci Vápensko č. p. 35 v rozsahu dle projektové dokumentace 
s názvem „Stavební úpravy čp. 35 Vápensko“.  
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Usnesení č. 25/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje záměr na pronájem části pozemku p. č. 337 
v katastrálním území Hronětice o přibližné výměře 30 m2 pro zřízení vyhrazených 3 parkovacích 
stání, kdy nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, minimální výše nájemného bude 
činit 500,- Kč/m2/rok a veškeré náklady spojené s projednáním povolení ke zřízení vyhrazených 
parkovacích stání, osazením příslušného dopravního značení a celoroční údržbou pronajaté 
části pozemku bude hradit nájemce. 
 
Usnesení č. 26/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s pokácením 1 ks smrku ztepilého, rostoucího na 
pozemku p. č. 123 v katastrálním území Hronětice. 
 
Usnesení č. 27/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s pokácením 1 ks břízy, rostoucí na pozemku p. č. 
431/1 v katastrálním území Kostomlaty nad Labem. 
 
Usnesení č. 28/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s pokácením dřevin rostoucích na pozemku p. č. 
331/2 v katastrálním území Hronětice za podmínky, že vlastník pozemku provede vhodnou 
náhradní výsadbu v minimálním počtu 20 ks dřevin s následnou péčí minimálně 3 roky. 
 
Usnesení č. 29/2023 

Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje cenovou nabídku společnosti DOZORY – VILD s. 
r. o. na výkon technického dozoru stavebníka na akci „MŠ Kostomlaty nad Labem stavební 
úpravy – IV. etapa“ za nabídkovou cenu 22 500,- Kč bez DPH měsíčně. 
 
 
 


