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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 5/2018 ze dne 26. 3. 2018

Usnesení č. 38/2018
Rada obce ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „PD –
Rekonstrukce chodníků ul. 9. května, Kostomlaty nad Labem“.

Usnesení č. 39/2018
Rada obce schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 2/2018, které 
se uskuteční 4. 4. 2018.

Usnesení č. 40/2018
I. v y h l a š u j e 
v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, a § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované obcí 
Kostomlaty nad Labem:   Základní škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace, se 
sídlem Školní 402, 289 21 Kostomlaty nad Labem, IČ: 71008357.

II. s c h v a l u j e
text vyhlášení konkursního řízení v následujícím znění:

Obec Kostomlaty nad Labem vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové 
organizace zřizované obcí Kostomlaty nad Labem: 

Základní škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Školní 402, 289 21 
Kostomlaty nad Labem, IČO: 71008357.

Požadavky:
 vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 občanská a morální bezúhonnost,

 znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,

 organizační a řídící schopnosti, 

 dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele:      01. 09. 2018

Náležitosti ke konkursnímu řízení:
1. písemná přihláška obsahující jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, 

kontaktní telefon a e-mail, datum a vlastnoruční podpis,

2. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

3. přehled průběhu zaměstnání a dosažené pedagogické nebo řídící praxe potvrzený 

posledním zaměstnavatelem, 

4. strukturovaný profesní životopis, 

5. nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran A4, 

6. výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), 

7. originál nebo úředně ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu práce 

ředitele (ne starší než tři měsíce)

8. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkursního řízení

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete doporučeně nebo doručte osobně nejpozději do 
10. 05. 2018 do 12:00 hodin na adresu: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 
Kostomlaty nad Labem. Na obálku napište „KONKURS - NEOTVÍRAT“. 
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.



Stránka 2 z 3

III. p o v ě ř u j e 
starostku obce Kostomlaty nad Labem realizací konkursního řízení dle bodu I. a II. tohoto usnesení 
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a 
ukládá zveřejnit vyhlášení konkursního řízení na úřední desce obce Kostomlaty nad Labem a 
v Základní škole Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizaci.

IV. o d v o l á v á 
v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě bodu I. 
tohoto usnesení pana Mgr. Jaroslava Přeučila z vedoucího pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace zřizované obcí Kostomlaty nad Labem: Základní škola Kostomlaty nad 
Labem, příspěvková organizace, se sídlem Školní 402, 289 21 Kostomlaty nad Labem, IČO: 
71008357, ke dni 31. 08. 2018.

V. p o v ě ř u j e 
starostku obce Kostomlaty nad Labem vydat odvolací dekret dle bodu IV. tohoto usnesení.

Usnesení č. 41/2018
Rada obce schvaluje znění Poptávky na výměnu zářičů RSTP 13 v hale BIOS a ukládá starostce 
obce, v souladu se Směrnicí č. 2/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zahájit 
zadávací řízení. 

Usnesení č. 42/2018
Rada obce revokuje, z důvodu změny pozemků dotčených stavbou trasy „Kostomlaty – obnova NN III. 
etapa – 9. května“ č. IE-12-6007537/VB001, své usnesení č. 198/2017 ze dne 15. 11. 2017. 

Usnesení č. 43/2018
Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu 
provést stavbu „Kostomlaty – obnova NN III. etapa – 9. května“ č. IE-12-6007537/VB001 mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako stranou budoucí povinnou a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, 
zastoupenou na základě pověření Ing. Jiřím Duspivou, jako stranou budoucí oprávněnou.

Usnesení č. 44/2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy 
objednatele S-2017-04 a č. smlouvy zhotovitele 44/2017 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
objednatelem a společností Fiala Projekty s. r. o., Praha 4, na zhotovení díla “PD Oprava a 
intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem“.

Usnesení č. 45/2018
Rada obce souhlasí s místem a termínem konání zápisu dětí do Mateřské školy Kostomlaty nad 
Labem, příspěvkové organizace, pro školní rok 2018/2019 dle návrhu ředitelky MŠ.

Usnesení č. 46/2018
Rada obce schvaluje zvýšení nájemného o průměrnou roční míru inflace za rok 2017 vyhlášenou 
Českým statistickým úřadem u všech smluv, kde je obec Kostomlaty pronajímatelem, vyjma smluv na 
zemědělské pozemky.

Usnesení č. 47/2018
Rada obce se seznámila s návrhy variant možného řešení realizace telekomunikačních rozvodů 
v nové lokalitě pro 26 RD a doporučuje zastupitelstvu obce schválit variantu č. 2.

Usnesení č. 48/2018
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ze dne 26. 3. 2018.

Usnesení č. 49/2018
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 1 ze dne 26. 3. 2018.

Usnesení č. 50/2018
Rada obce schvaluje likvidační protokol č. 1 ze dne 26. 3. 2018.
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Usnesení č. 51/2018
Rada obce bere na vědomí nahlášení společenských a soukromých akcí, které se uskuteční v květnu 
až září 2018 v Hostinci Na Place v Kostomlatech nad Labem.

Usnesení č. 52/2018
Rada obce souhlasí, na základě seznámení se stavem a s žádostí o provedení opravy chodníku u 
domu č. p. 326, ul. Doubravská, Kostomlaty nad Labem, s provedením opravy chodníku (přeložením 
chodníkových dlaždic a úpravou nivelity terénu) v těchto místech.

Usnesení č. 53/2018
Rada obce Kostomlaty nad Labem neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Okresnímu sdružení 
hasičů Nymburk na pořádání akce „Zasloužilý hasič“.  




