
 

Stránka 1 z 2 

 

 
Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 4N/2022 ze dne 20. 12. 2022 
 

 
 
 
Usnesení č. 30N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 17 ze dne 20. 12. 2022. 
 
Usnesení č. 31N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 27 ze dne 20. 12. 2022 
 
Usnesení č. 32N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočet Základní školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace na rok 2023. 
 
Usnesení č. 33N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Kostomlaty nad 
Labem, příspěvkové organizace pro roky 2024 až 2025. 
 
Usnesení č. 34N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu obce 
Základní škole Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizaci následovně: 

• za měsíc leden 2023 částka ve výši 465 000,- Kč  
• za měsíc únor 2023 až prosinec 2023 částka ve výši 265 000,- Kč.  
• jednotlivé měsíční příspěvky budou splatné vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. 

 
Usnesení č. 35N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočet Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, 
příspěvkové organizace na rok 2023. 
 
Usnesení č. 36N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Kostomlaty 
nad Labem, příspěvkové organizace pro roky 2024 až 2025. 
 
Usnesení č. 37N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu obce 
Mateřské škole Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizaci následovně: 

• za první čtvrtletí 2023 částku ve výši 632 000,- Kč 
• za druhé až čtvrté čtvrtletí 2023 částku ve výši 282 500,- Kč 
• jednotlivé čtvrtletní příspěvky budou splatné vždy do 15. dne prvního kalendářního měsíce 

příslušného kalendářního čtvrtletí. 
 
Usnesení č. 38N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu obce 
pro rok 2023 Domácímu hospici Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem ve výši 12.000,- Kč jednorázově do  
31. 1. 2023 a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
poskytovatelem dotace, a Domácím hospicem Nablízku, z. ú., Lysá nad Labem, jako příjemcem dotace.  
 
Usnesení č. 39N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu obce 
pro rok 2023 ZO ČSOP Polabí, Poděbrady ve výši 6.000,- Kč jednorázově do 31. 1.2023 a zároveň 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem dotace, a ZO 
ČSOP Polabí, Poděbrady, jako příjemcem dotace. 
 
Usnesení č. 40N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje vyplacení finančních prostředků ze schváleného rozpočtu 
obce pro rok 2023 slečně B. P., Kostomlaty nad Labem na akci Staročeské Máje ve výši 12.000,- Kč 
jednorázově do 31. 5. 2023 a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako poskytovatelem dotace, a slečnou B. P., Kostomlaty nad Labem, jako příjemcem dotace.  
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Usnesení č. 41N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu obce 
pro rok 2023 Farní charitě Lysá nad Labem ve výši 6.000,- Kč jednorázově do 5. 1. 2023 a zároveň 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako poskytovatelem dotace a Farní 
charitou Lysá nad Labem, jako příjemcem dotace.  
 
Usnesení č. 42N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu obce 
pro rok 2023 Mysliveckému spolku Polabí, Kostomlaty nad Labem ve výši 29.500,- Kč jednorázově do  
31. 3. 2023 a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
poskytovatelem dotace, a Mysliveckým spolkem Polabí, Kostomlaty nad Labem, jako příjemcem dotace.  
 
Usnesení č. 43N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje převod finančních prostředků ze schváleného rozpočtu obce 
pro rok 2023 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Nymburk ve výši 
2.500,- Kč jednorázově do 28. 2. 2023 a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako poskytovatelem dotace, a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. 
základní organizace Nymburk, jako příjemcem dotace.  
 
Usnesení č. 44N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem doporučuje Zastupitelstvu obce Kostomlaty nad Labem schválit 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění nakládání s odpady číslo Z-2019-04 uzavřený mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako objednatelem, a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha 15, jako 
dodavatelem. 
 
Usnesení č. 45N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
Dohodu o umístění stavby „56492/IV-126032647/NB – Kostomlaty n/L, Ke Strouze, č. parc. 230“ mezi 
obcí Kostomlaty nad Labem, jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, 
zastoupenou na základě plné moci společností Maděra a Šípek, spol. s r. o., Poděbrady, jako stranou 
budoucí oprávněnou. 
 
Usnesení č. 46N/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s pokácením 2 ks bříz rostoucích na pozemku st. p. č. 209 v 
katastrálním území Hronětice a 1 ks smrku rostoucího na pozemku p. č. 210 v katastrálním území 
Hronětice. 
 
 
 


