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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 4/2021 ze dne 4. 3. 2021 
 
 
Usnesení č. 27/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje záměr prodeje dopravního automobilu – speciálního 
požárního vozidla AVIA A 31 K/5 (RZ NBA 20-78) a ukládá starostce obce zveřejnit, v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento záměr na 
úřední desce obce. 
 
Usnesení č. 28/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon D + C“ a ukládá 
starostce obce zahájit toto zadávací řízení. 
 
 
Usnesení č. 29/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce vedené ve zjednodušeném podlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „ZŠ – pavilon B – oprava 
kanalizace, WC a elektroinstalace“ a ukládá starostce obec zahájit toto zadávací řízení. 
 
Usnesení č. 30/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem pověřuje starostku obce pro veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem „ZŠ – pavilon B – oprava kanalizace, WC a elektroinstalace“: 

- jmenováním členů komise a osob, které provedou hodnocení nabídek 
- vysvětlením zadávací dokumentace  
- vypracováním a odesláním odpovědí na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace  

 
Usnesení č. 31/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré rostoucí na pozemku p. 
č. 700 v katastrálním území Kostomlaty nad Labem. 
 
Usnesení č. 32/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Účetní závěrku Základní školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace za rok 2020 a schvaluje přesun zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 
142 000,- Kč do rezervního fondu. 
 
Usnesení č. 33/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí Závěrečnou inventarizační zprávu o průběhu a 
výsledku inventarizace za rok 2020 provedené v Základní škole Kostomlaty nad Labem, příspěvkové 
organizaci. 
 
Usnesení č. 34/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace za rok 2020 a schvaluje přesun zlepšeného hospodářského výsledku 
v celkové výši 169 002,76 Kč takto: do rezervního fondu částku ve výši 140 000,- Kč a do fondu 
odměn částku ve výši 29 002,76 Kč. 
 
Usnesení č. 35/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí Závěrečnou inventarizační zprávu o průběhu a 
výsledku inventarizace za rok 2020 provedené v Mateřské škole Kostomlaty nad Labem, příspěvkové 
organizaci. 
 
Usnesení č. 36/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ze dne 4. 3. 2021 
 
Usnesení č. 37/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí se stavbou garáže na pozemku p. č. 763/14 v k. ú. 
Kostomlaty nad Labem dle předložené projektové dokumentace. 
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Usnesení č. 38/2021 

I. Rada obce Kostomlaty nad Labem požaduje, aby v rámci projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení pro stavbu s názvem „Lávka přes Farský potok u kostela“ bylo řešeno 
uchycení trubního vedení podtlakové kanalizace a plynovodu pod lávku a z důvodu zajištění 
bezpečnosti chodců i umístění zábradlí až k přechodu pro chodce u č. p. 45 

 
II. Rada obce Kostomlaty nad Labem ukládá starostce zahájit jednání s Krajskou správou a 

údržbou silnic Středočeského kraje, jako investorem plánované opravy mostu ev. č. 2725-4, 
jehož předmětem bude dohodnutí následujících podmínek: 

• Součástí projektu mostu bude odstranění lávek po obou stranách mostu a přemístění 
kabelového vedení veřejného osvětlení a společnosti CETIN 

• Konstrukce mostu i konstrukce lávky budou stavebně odděleny 
• Součástí mostu bude zábradlí stejného typu jako zábradlí lávky (obec poskytne typový 

vzor a barevný odstín) 
• Stavba lávky i stavba mostu budou probíhat současně za úplné uzávěry komunikace 

III/2725 
• Zadávací řízení na zhotovitele stavby bude probíhat pro každou stavbu samostatně 
• Ukončení platnosti smlouvy č. 16/394/KH/Jer/PŠ ze dne 3. 5. 2016 

 
Usnesení č. 39/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s provedením rekonstrukce rodinného domu ul. Průběžná 
č. p. 267, Kostomlaty nad Labem v rozsahu dle projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
rodinného domu č. p. 267 – Průběžná 267, 289 21 Kostomlaty nad Labem“. 
 
Usnesení č. 40/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s dočasným záborem veřejného prostranství (pozemku p. 
č. 976 a p. č. 974/1, oba v k. ú. Kostomlaty nad Labem) pro realizaci stavebních úprav rodinného 
domu č. p. 267 za předpokladu, že majitel dotčené nemovitosti uhradí poplatek za zábor veřejného 
prostranství v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou.  
  
Usnesení č. 41/2021 
 Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky pro RD 267 ul. 
Průběžná, Kostomlaty nad Labem a uložením vodovodní přípojky do pozemku p. č. 976 v k. ú. 
Kostomlaty nad Labem za předpokladu, že: 

• Vodovodní přípojka bude provedena dle projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
rodinného domu č. p. 267 – Průběžná 267, 289 21 Kostomlaty nad Labem“ a bude 
zrealizována odbornou firmou.  

• Výkopové práce pro uložení vodovodní přípojky budou provedeny v době od 1. 4. do 31. 10. 
s tím, že vlastní výkopové práce budou trvat max. 3 kalendářní dny.  

• Při provádění výkopových prací ul. Pod Remízem pro uložení vodovodní přípojky dojde ke 
střetu  s inženýrskými sítěmi v majetku a správě obce Kostomlaty nad Labem (veřejné 
osvětlení). Z tohoto důvodu budou prováděny výkopové práce výhradn ě ručně bez použití 
mechanizace . 

• Před zahájením výkopových prací budou vytýčena podzemní zařízení, aby nedošlo k jejich 
poškození a respektovány veškeré podmínky uvedené ve vyjádření správců sítí.  

• Otevřené výkopy musí být dostatečně označeny a zabezpečeny proti pádu osob, za snížené 
viditelnosti osvětleny  

• Záruční doba na povrchy dotčené stavbou vodovodní přípojky se stanovuje v délce 60 
měsíců. 

• Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou zhutněny, uvedeny do původního 
stavu a protokolárně předány zpět zástupci Obce Kostomlaty nad Labem.  

• Minimálně 30 dní před zahájením výkopových prací bude OÚ Kostomlaty nad Labem podána 
žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro uložení inženýrských sítí a pro 
povolení uzavírky místní komunikace. Součástí žádosti musí být zpracované dopravně 
inženýrské opatření s návrhem osazení dočasného dopravního značení odsouhlasené Policií 
ČR. 

• Minimálně 7 dní před zahájením výkopových prací bude OÚ Kostomlaty nad Labem 
nahlášena osoba zodpovědná za výkopové práce vč. tel. kontaktu a bude osazeno dopravní 
značení v souladu s návrhem dopravně inženýrského opatření odsouhlaseným Policií ČR.  

• Veškeré náklady spojené s napojením se na vodovodní řad hradí investor. 
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Usnesení č. 42/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem, na základě sdělení o zrušení akce „Staročeské Máje“, revokuje 
své usnesení č. 180/2020, kterým bylo schváleno poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 000,-Kč 
z rozpočtu obce a schválena veřejnoprávní smlouva mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
poskytovatelem dotace a slečnou N. S., Kostomlaty nad Labem, jako příjemcem dotace. 
 


