
Stránka 1 z 3

Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 3N/2018 ze dne 10. 12. 2018

Usnesení č. 18N/2018
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 9 ze dne 10. 12. 2018.

Usnesení č. 19N/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 22 ze dne 10. 12. 2018.

Usnesení č. 20N/2018
Rada obce schvaluje Rozpočet Základní školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace na rok 
2019 ve výši 2 250 000,- Kč.

Usnesení č. 21N/2018
Rada obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace pro roky 2020 až 2021.

Usnesení č. 22N/2018
Rada obce schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu obce Základní škole 
Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizaci takto: měsíčně částku ve výši 187 500,- Kč, a to vždy 
do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

Usnesení č. 23N/2018
Rada obce schvaluje Rozpočet Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace na 
rok 2019 ve výši 620 000,- Kč.

Usnesení č. 24N/2018
Rada obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace pro roky 2019 až 2021.

Usnesení č. 25N/2018
Rada obce schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu obce Mateřské škole 
Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizaci takto: čtvrtletně částku ve výši 155 000,- Kč, a to vždy 
do 15. dne prvního kalendářního měsíce příslušného čtvrtletí.

Usnesení č. 26N/2018
Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako poskytovatelem a Mysliveckým spolkem Polabí, Kostomlaty nad Labem, jako příjemcem dotace, 
na poskytnutí neinvestiční finanční podpory na celoroční činnost ve výši 25 000,- Kč z rozpočtu obce 
pro rok 2019.

Usnesení č. 27N/2018
Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako poskytovatelem a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR z. s., Základní organizace 
Nymburk, jako příjemcem dotace, na poskytnutí neinvestiční finanční podpory na celoroční činnost ve 
výši 2 000,- Kč z rozpočtu obce pro rok 2019.

Usnesení č. 28N/2018
Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako poskytovatelem a panem L. V., Hronětice, jako příjemcem dotace, na poskytnutí neinvestiční 
finanční podpory na akci „KLOSE CUP“ ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu obce pro rok 2019.

Usnesení č. 29N/2018
Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako poskytovatelem a Farní charitou Lysá nad Labem, jako příjemcem dotace, na poskytnutí 
neinvestiční finanční podpory na akci „Tříkrálový koncert“ ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu obce pro rok 
2019.



Stránka 2 z 3

Usnesení č. 30N/2018
Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako poskytovatelem a Domácím hospicem Nablízku, z. ú. Lysá nad Labem jako příjemcem dotace, na 
poskytnutí neinvestiční finanční podpory na celoroční činnost ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu obce pro 
rok 2019.

Usnesení č. 31N/2018
Rada obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Kostomlaty nad Labem, 
jako poskytovatelem a panem L. K., Kostomlaty nad Labem, jako příjemcem dotace, na poskytnutí 
neinvestiční finanční podpory na celoroční činnost sportovní aktivity dětí a mládeže „CHANBARA“ ve 
výši 10 000,- Kč z rozpočtu obce pro rok 2019.

Usnesení č. 32N/2018
Rada obce schvaluje nabídku pana M. Š., Kostomlaty nad Labem, jako pro obec nejvýhodnější, na 
pacht zemědělských pozemků v k. ú. Kostomlaty nad Labem pozemek p. č. 905/111 o výměře 945 m2, 
v k. ú. Ostrá p. č. 946/40 o výměře 2 424 m2 a v k. ú. Milovice nad Labem č.750/35 o výměře 27 065 
m2, p. č. 764/4 o výměře 290 m2 a p. č. 945/18 o výměře 201 m2.

Usnesení č. 33N/2018
Rada obce schvaluje Pachtovní smlouvu na pacht zemědělských pozemků v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem pozemek p. č. 905/111 o výměře 945 m2, v k. ú. Ostrá p. č. 946/40 o výměře 2 424 m2 a v k. ú. 
Milovice nad Labem č.750/35 o výměře 27 065 m2, p. č. 764/4 o výměře 290 m2 a p. č. 945/18 o 
výměře 201 m2 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako propachtovatelem, a panem M. Š., Kostomlaty 
nad Labem, jako pachtýřem za cenu 4 000,- Kč/ha/rok.

Usnesení č. 34N/2018
Rada obce schvaluje pro odkanalizování obce Vápensko variantu č. 1 (napojení se na tlakovou 
kanalizaci v Hroněticích) a pro obec Rozkoš variantu č. 1 (vybudování tlakové kanalizace s 6 
čerpacími stanicemi a vyústění tlakové kanalizace na ČOV Kostomlaty nad Labem) zpracované 
v rámci studie odkanalizování těchto obcí a ukládá starostce obce zapracovat tyto varianty do 
zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace.

Usnesení č. 35N/2018
I. j m e n u j e  
v souladu s ustanovením § 1 odst. 1) a § 2 odst. 3) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs 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, ve složení:

Předseda komise: Ing. R. H.              zástupce zřizovatele
Členové komise: Bc. Z. K.                 zástupce zřizovatele                                          

Mgr. E. V. K. zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr. J. P. zástupce České školní inspekce
M. B. odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 

ve školství
Mgr. Š. D. zástupce pedagogických pracovníků školy

II. p o v ě ř u j e  
starostku obce Kostomlaty nad Labem vydáním jmenovacího dekretu členům konkursní komise dle 
bodu I. tohoto usnesení

III. určuje
v souladu s § 1 odst. 2) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, paní H. H. tajemnicí konkursní komise dle bodu I. tohoto usnesení.

Usnesení č. 36N/2018
Rada obce nemá námitek k návrhu projektové dokumentace na výstavbu rodinného domu na 
pozemku 836/11 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.
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Usnesení č. 37N/2018
Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 2018-101 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
objednatelem a společností KOCMAN enviromonitoring s. r. o., Brno, jako zhotovitelem, na zajištění 
datových přenosů, zobrazení a archivaci dat souvisejících s měřícím systémem na objektu „Lokálního 
výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi“.

Usnesení č. 38N/2018
Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě ICT, uzavřené mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako odběratelem a společností DP ComTel, s. r. o., Nymburk, jako dodavatelem, na zajištění 
služeb ICT.

Usnesení č. 39N/2018
Rada obce schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace, ve výši dle přílohy.




