
 

Stránka 1 z 2 

 

 
Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 5/2021 ze dne 18. 3. 2021 
 
 
Usnesení č. 43/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 2 ze dne 18. 3. 2021. 
 
Usnesení č. 44/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem, z důvodu změny rozsahu požadavku na převod majetku od 
Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem a v souvislosti s přijatým usnesením Zastupitelstva obce 
Kostomlaty nad Labem č. 17/2021 ze dne 17. 2. 2021, revokuje své usnesení č. 42/2017 ze dne 15. 2. 
2017.   
 
Usnesení č. 45/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s realizací stavby „VN2511 MIDRA, MKPB, obnova 8 ks 
PB č. stavby IE-12-6010157“ za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
 

• Při realizaci stavby dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi v majetku a správě obce Kostomlaty 
nad Labem (dešťová a splašková kanalizace). Z tohoto důvodu budou prováděny výkopové 
práce výhradně 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.  

• V místě křížení budou inženýrské sítě v majetku a správě obce Kostomlaty nad Labem 
ochráněny položením chráničky, která zabezpečí dostatečnou ochranu trubního vedení 
inženýrských sítí. 

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

• Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou zhutněny a uvedeny do původního 
stavu. V případě zelených travnatých ploch budou tyto doplněny zeminou a osety travním 
semenem. Všechny pozemky budou následně protokolárně předány zpět zástupci Obce 
Kostomlaty nad Labem.  

• Záruční doba na povrchy dotčené stavbou se stanovuje v délce 60 měsíců. 
• Při realizaci stavby nesmí dojít k zásahu a poškození vzrostlé zeleně, vyjma situace, kdy 

zásah do vzrostlé zeleně podléhá zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích, a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (energetický zákon) 

 
Usnesení č. 46/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí kritéria pro přijímání dětí a termíny konání zápisu 
do Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace pro školní rok 2021/2022 ve dnech 
6. 5. 2021 od 12:00 hod do 17:00 hod. a 7. 5. 2021 od 7:00 hod. do 12:00 hod.   
 
Usnesení č. 47/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem se seznámila a projednala obsah listiny nazvaná „Petice“ doručené 
dne 15. 3. 2021 pod č. j. 458/2021 panem M. V., Kostomlaty nad Labem a konstatuje, že: 

1. Tato listina nazvaná „Petice“ nebyla podána v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o petičním 
právu, ve znění pozdějších předpisů a nejedná se o petici posuzovanou dle tohoto zákona. 

2. Bod č. 1, uvedený v této listině „zklidnění dopravy v prostoru středu obce a to přemístěním 
zastávek MHD do prostoru vpravo od nádražní budovy ČD“, byl již řešen na jednání 
Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem dne 30. 9. 2020 a navrhované usnesení týkající se 
provedení změny dispozice pro MHD od prostoru Cukrárna Eva a MŠ k nádraží ČD na 
pozemky obce, nebylo zastupitelstvem obce přijato.  

3. Bod č. 2 uvedený v této listině „zachování životního prostředí v maximální míře zachování 
stávající zeleně v celém prostoru budoucího záměru revitalizace“, je řešen v rámci projektu 
revitalizace středu obce, kdy je komplexně řešena obnova zeleně v celém prostoru 
revitalizovaného území tzn., že proběhne nejen kácení stávající zeleně v jednotlivých etapách, 
ale současně před zahájením další etapy musí být provedena v revitalizovaném prostoru 
náhradní výsadba.  

4. Projekt „Revitalizace středu obce“ byl prezentován na jednání zastupitelstva obce, kde byla 
přijata usnesení týkající se schválení záměru tohoto projektu, výběr dodavatele, uzavření 
smlouvy o dílo a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  

5. V souladu s přijatými usneseními Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem neshledává 
důvody vyhovět navrhovaným požadavkům ve výše jmenované listině.  
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Usnesení č. 48/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem ukládá starostce obce vstoupit v jednání s majiteli pozemku p. č. 
3/3 v k. ú. Hronětice, jehož výsledkem bude vyhotovení nového geometrického plánu, který bude 
akceptovat narovnání hranic pozemků p. č. 3/3 a 3/1, oba v k. ú. Hronětice a následná směna nově 
oddělených pozemků s doplacením ceny ze strany majitelů pozemku p. č. 3/3 v k. ú. Hronětice. 
Veškeré náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a zápisem do katastru nemovitostí 
budou hradit majitelé pozemku p. č. 3/3 v k. ú. Hronětice.  
 
Usnesení č. 49/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem doporučuje Zastupitelstvu obce Kostomlaty nad Labem schválit 
poskytnutí finančního daru ve výši 25 tis. Kč Nemocnici Nymburk s. r. o. na zakoupení dýchacích 
přístrojů. 


