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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 4/2019 ze dne 28. 2. 2019

Usnesení č. 55/2019
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ze dne 28. 2. 2019.

Usnesení č. 56/2019
Rada obce Kostomlaty nad Labem

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, Kostomlaty nad 
Labem, IČ 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
M. B. odborník v oblasti školství
Mgr. Š. D. zástupce pedagogických pracovníků příslušné 

mateřské školy
Mgr. J. P. zástupce České školní inspekce

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

II. u r č u j e
v souladu s § 1 odst. 2) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 
komisích, paní L. K. tajemnicí konkursní komise dle bodu I. tohoto usnesení

Usnesení č. 57/2019
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„PD – Kanalizace Vápensko a Rozkoš“ a ukládá starostce obce zahájit toto zadávací řízení.

Usnesení č. 58/2019
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Osvětlení haly BIOS – Kostomlaty nad Labem“ a ukládá starostce obce zahájit toto zadávací řízení.

Usnesení č. 59/2019
Rada obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace 
za rok 2018 ve výši 104.526,82 Kč a schvaluje přesun 40.000,- Kč do fondu odměn a 64.526,82 Kč do 
rezervního fondu.

Usnesení č. 60/2019
Rada obce schvaluje Smlouvu o umístění nalezených a opuštěných psů mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem a společností Velas, a.s., Lysá nad Labem.

Usnesení č. 61/2019
Rada obce souhlasí s termínem konání zápisu dětí do Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace pro školní rok 2019/2020 dne 9. 5. 2019.

Usnesení č. 62/2019
Rada obce nesouhlasí s vybudováním přístavby skladových prostor pro provozovnu Restaurace a 
cukrárna u Evy na pozemku p. č. 278/1 v k. ú. Kostomlaty nad Labem v areálu zahrady Mateřské 
školy Kostomlaty nad Labem.
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Usnesení č. 63/2019
Rada obce nesouhlasí s umístěním reklamy pro Hostinec Na Place Kostomlaty nad Labem na místech 
uvedených v žádosti (viz příloha).

Usnesení č. 64/2019
Rada obce souhlasí s pokácením 2 ks smrků stříbrných rostoucích na pozemku p. č. 322/2 
v katastrálním území Kostomlaty nad Labem, u RD č. p. 332, ul. Na Obci, Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 65/2019
Rada obce souhlasí s pokácením 1 ks modřínu rostoucího na pozemku p. č. 158 v katastrálním území 
Kostomlaty nad Labem, u RD č. p. 219, ul. Nymburská, Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 66/2019
Rada obce souhlasí s pokácením 2 ks borovic rostoucích na pozemku p. č. 129/1 v katastrálním 
území Kostomlaty nad Labem, u RD č. p. 350, ul. K Přejezdu, Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 67/2019
Rada obce schvaluje nabídku společnosti HYDROSOFT Veleslavín s. r. o., Praha 6 na zajištění 
udržitelnosti projektu „Digitální povodňový plán (dPP)“ v rozsahu základní podpory dPP ve výši 
10 000,- Kč bez DPH ročně a ukládá starostce obce vystavit, v souladu se Směrnicí pro zadávání 
zakázek malého rozsahu, objednávku.

Usnesení č. 68/2019
Rada obce souhlasí s umístěním cyklostezky Nymburk – Čelákovice na pozemcích ve vlastnictví obce 
Kostomlaty nad Labem p. č. 815/2, 815/4, 816/2, 817/1, 819/15, 769/11, 769/12, 769/13, 771/8, 959/9, 
959/10, 959/13, 998 a 999/2, všechny v k. ú. Kostomlaty nad Labem.




