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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 4/2017 ze dne 8. 3. 2017

Usnesení č. 52/2017
Rada obce souhlasí s místem a termínem konání zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské 
školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace pro školní rok 2017/2018 dle návrhu zastupující 
ředitelky MŠ.

Usnesení č. 53/2017
Rada obce souhlasí s místem a termínem konání zápisu dětí do 1. třídy do Základní školy Kostomlaty 
nad Labem, příspěvkové organizace pro školní rok 2017/2018 dle návrhu ředitele ZŠ.
  

Usnesení č. 54/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ke dni 28. 2. 2017 

Usnesení č. 55/2017
Rada obce souhlasí s pokácením:
1 smrku stříbrného rostoucího na pozemku p. č. 377/5 v k. ú. Kostomlaty nad Labem
1 jasanu rostoucího na pozemku p. č. 321/10 v k. ú. Hronětice
1 smrku ztepilého rostoucího na pozemku p. č. 257/2 v k. ú. Lány u Kostomlat nad Labem
6 smrků stříbrných rostoucích na pozemku p. č. 692/1 v k. ú. Kostomlaty nad Labem
1 tisu rostoucího na pozemku p. č. 5 v k. ú. Kostomlaty nad Labem
1 lípy srdčité rostoucí na pozemku PK 290 v k. ú. Kostomlaty nad Labem
tújí a jalovců rostoucích na pozemku p. č. 328/3 v k. ú. Hronětice před domem č. p. 42

Usnesení č. 56/2017
Rada obce souhlasí s úpravou stávajícího vjezdu k nemovitosti č. p. 210, ul. Hradišťská, Kostomlaty 
nad Labem a s opravou stávajícího oplocení za předpokladu, že:
- úprava vjezdu bude provedena ve stávající šíři vjezdu, vjezd bude proveden ze šedé zámkové 
dlažby, která bude usazena do betonových obrubníků a úprava vjezdu bude provedena na náklady 
žadatele a
- nové oplocení bude provedeno dle návrhu žadatele a jeho maximální výška bude stejná jako výška 
stávajícího oplocení.

Usnesení č. 57/2017
Rada obce souhlasí s úpravou stávajícího vjezdu k nemovitosti č. p. 58 a č. p. 106, ul. 9. května, 
Kostomlaty nad Labem za předpokladu, že:
- úprava vjezdu bude provedena ve stávající šíři vjezdu, vjezd bude proveden ze šedé zámkové 
dlažby, která bude usazena do betonových obrubníků a úprava vjezdu bude provedena na náklady 
žadatele. 

Usnesení č. 58/2017
Rada obce souhlasí, aby údržbu veřejného osvětlení prováděla firma MEDIOS - MK s. r. o., Městec 
Králové.

Usnesení č. 59/2017
Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti NechToKos s. r. o., Kostomlaty nad Labem na 
zpracování dokumentace skutečného provedení výstavby veřejného osvětlení v Kostomlatech nad 
Labem a okolních obcích a zajištění kolaudace této stavby za nabídkovou cenu 49 630 Kč bez DPH.




