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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 7/2018 ze dne 3. 5. 2018

Usnesení č. 70/2018
Rada obce schvaluje program Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 3/2018, které se 
uskuteční 15. 5. 2018.

Usnesení č. 71/2018
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„PD – Rekonstrukce chodníků - Kostomlaty nad Labem“ a ukládá starostce obec zahájit toto zadávací 
řízení.

Usnesení č. 72/2018
Rada obce Kostomlaty nad Labem
I. j m e n u j e  
v souladu s ustanovením § 1 odst. 1) a § 2 odst. 3) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs 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, ve složení:

Předseda komise: Ing. R. H.              zástupce zřizovatele
Členové komise: Bc. Z. K.                 zástupce zřizovatele

Mgr. T. V. zástupce Krajského úřadu 
Středočeského kraje

Mgr. I. H.  zástupce České školní inspekce
Mgr. Bc. S. O. odborník v oblasti státní správy, 

organizace a řízení ve školství
Mgr. et Mgr. I. N.             zástupce pedagogických pracovníků 

školy
Ing. P. Z.                    zástupce školské rady 

II. p o v ě ř u j e  
starostku obce Kostomlaty nad Labem vydáním jmenovacího dekretu členům konkursní komise dle 
bodu I. tohoto usnesení.

III. u r č u j e 
V souladu s ustanovením § 1 odst. 2) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních komisích, paní PhDr. I. Š. tajemnicí konkursní komise dle bodu I. tohoto usnesení.

Usnesení č. 73/2018
Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020982/1 mezi obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce a. s., Děčín, jako stranou 
oprávněnou.

Usnesení č. 74/2018
Rada obce bere na vědomí konání akce Rodinný den, která se uskuteční dne 26. 5. 2018 od 15:00 
hod. do 23:00 hod. na dětském hřišti a travnaté ploše před halou BIOS a souhlasí s uzavírkou ul. Ke 
Strouze a ul. Na Křenovce, Kostomlaty nad Labem dne 26. 5. 2018 v době od 14:00 hod. do 18:00 
hod. pro konání „kolečkiády“ v rámci Rodinného dne.

Usnesení č. 75/2018
Rada obce nemá námitek k návrhu projektové dokumentace na výstavbu rodinného domu na 
pozemku 836/30 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 76/2018
Rada obce nemá námitek k návrhu projektové dokumentace na výstavbu rodinného domu na 
pozemku 836/13 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.
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Usnesení č. 77/2018
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit změnu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní koupě 
nemovité věci pro budoucí vlastníky pozemků v nové lokalitě 26 RD v Kostomlatech nad Labem, 
spočívající ve vytvoření advokátní úschovy tj., změna čísla účtu, na který bude poukázána záloha na 
celou kupní cenu a pověřit starostku obce uzavřením smlouvy o advokátní úschově. 

Usnesení č. 78/2018
Rada obce souhlasí s výměnou stávajícího povrchu vjezdu k RD Hronětice 42 za předpokladu, že 
nový povrch bude ze šedé zámkové dlažby ve stávající šíři, bude osazen do betonových obrubníků a 
veškeré náklady spojené s obnovou povrchu budou k tíži žadatele.




