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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 7/2021 ze dne 22. 4. 2021 
 

 
Usnesení č. 56/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ze dne 22. 4. 2021. 
 
Usnesení č. 57/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje snížení minimální prodejní ceny dopravního automobilu 
– speciálního požárního vozidla AVIA A 31 K/5 (RZ NBA 20-78) na částku 20 000,- Kč a ukládá 
starostce obce zveřejnit, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, záměr na prodej tohoto vozidla na úřední desce obce. 
 
Usnesení č. 58/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem nemá námitek k projektové dokumentaci na stavbu „Osvětlení 
tréninkového hřiště, (trasa kVO a umístění sloupů), souhlasí s vydáním příslušného povolení odborem 
výstavby MěÚ Nymburk a souhlasí s realizací této stavby na pozemku p. č. 350 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem, který je vlastnictví obce za předpokladu, že v případě ukončení platnosti Smlouvy o bezplatné 
výpůjčce ze dne 16. 12. 2008 uzavřené mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako půjčitelem a 
Tělocvičnou jednotou Sokol Kostomlaty nad Lanem, jako vypůjčitelem, bude vybudované osvětlení 
převedeno do majetku obce Kostomlaty nad Labem bez jakékoli finanční či jiné náhrady 
 
Usnesení č. 59/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s provedením zateplení rodinného domu č. p. 157, ul. 9. 
května, Kostomlaty nad Labem v šíři maximálně 12 cm, s dočasným uzavřením části chodníku 
v prostoru u tohoto rodinného domu a záborem veřejného prostranství pro realizaci zateplení 
rodinného domu za předpokladu, že: 

• stavební práce (zateplení rodinného domu) budou provedeny v termínu od 1. 5. 2021 do 31. 7. 
2021 s tím, že vlastní realizace a s tím související uzavření části místní komunikace 
(chodníku) bude trvat max. 14 kalendářních dnů  

• majitelé dotčené nemovitosti uhradí poplatek za zábor veřejného prostranství v souladu 
s platnou obecně závaznou vyhláškou 

• minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací bude OÚ Kostomlaty nad Labem podána 
žádost o povolení uzavírky místní komunikace (chodník ul. 9. května) 

• pokud bude v rámci zateplení rodinného domu proveden zásah do chodníku (částečné 
odstranění zámkové dlažby), bude tento po ukončení stavebních prací uveden do původního 
stavu a protokolárně předán zástupci obce. Záruční doba na povrchy dotčené stavbou se 
stanovuje v délce 60 měsíců. 

 


