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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 5/2017 ze dne 22. 3. 2017

Usnesení č. 60/2017
Rada obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 324/3 o výměře 20 m2 odděleného geometrickým 
plánem č. 187-93/2015 z pozemku p. č. 324/1 v k. ú. Hronětice. 

Usnesení č. 61/2017
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu mezi obcí Kostomlaty nad Labem 
jako prodávajícím a společností Com Pakt Energy a. s., Praha 9 jako kupujícím na prodej vozidla 
Multicar - M25, SUB, MP 10 (montážní plošiny) RZ 3S3 5769 s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem tohoto vozidla hradí kupující.

Usnesení č. 62/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako objednatelem a 
společností MEDIOS – MK s. r. o., Městec Králové jako zhotovitelem na zajištění údržby veřejného 
osvětlení ve vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 63/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ze dne 22. 3. 2017.

Usnesení č. 64/2017
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Dodávka sekačky s čelním žacím ústrojím“ a ukládá starostce obce zahájit zadávací řízení této 
veřejné zakázky.

Usnesení č. 65/2017
Rada obce souhlasí s instalací 3 střešních oken na severní straně RD ul. 9. května 153, Kostomlaty 
nad Labem, za předpokladu, že nebude proveden žádný zásah do střešní konstrukce, který by 
podléhal vydání příslušného povolení odboru výstavby MěÚ Nymburk.  

Usnesení č. 66/2017
Rada obce souhlasí s vybudováním nového okna o rozměrech 60 x 120 cm na západní straně RD ul. 
Na Křenovce 469, Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 67/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6020982/1  mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako stranou 
budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín jako stranou budoucí oprávněnou na 
stavbu „Kostomlaty n/L, Hradištská, kNN p. č. 927/10“.

Usnesení č. 68/2017
Rada obce souhlasí s pokácením:
1 ks břízy rostoucí na pozemku p. č. 725/1 v k. ú. Kostomlaty nad Labem
3 ks ořešáků rostoucích na pozemku p. č. 386/1 v k. ú. Lány u Kostomlat nad Labem
1 ks břízy rostoucí na pozemku p. č. 427 v k. ú. Lány u Kostomlat nad Labem




