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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 8/2017 ze dne 15. 5. 2017

Usnesení č. 91/2017
Rada obce osvědčuje, v souladu s ustanovením § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že se pan Mgr. Pavel 
Kořínek, nar. 25. 1. 1979, bytem Lány 1, 289 21 Kostomlaty nad Labem, stal ke dni 28. 4. 2017 
členem Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 92/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ze dne 15. 5. 2017.

Usnesení č. 93/2017
Rada obce schvaluje likvidační protokol plechového kontejneru inv. č. 601.

Usnesení č. 94/2017
Rada obce ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka 
sekačky s čelním žacím ústrojím“.

Usnesení č. 95/2017
Rada obce uděluje výjimku ze Směrnice č. 23/2015 pro zadávání veřejných zakázek pro nákup 
autobusového přístřešku na Vápensko z důvodu předepsaného vzhledu tohoto přístřešku od 
národního památkového ústavu a odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Nymburk.

Usnesení č. 96/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6005206/45 mezi 
obcí Kostomlaty nad Labem, jako stranou povinnou a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 
zastoupenou společností Com – Pakt Energy, a. s., Praha 9, jako stranou oprávněnou.

Usnesení č. 97/2017
Rada obce souhlasí s výjimkou v počtu dětí ve třídách v MŠ Kostomlaty nad Labem na školní rok 
2017/2018 dle předložené žádosti tj. z počtu 24 dětí na 25 dětí ve dvou třídách MŠ, z počtu 24 dětí na 
28 dětí v jedné třídě MŠ. 

Usnesení č. 98/2017
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy se slečnou M. H. na byt č. 2 v ulici K Nádraží č. p. 
351 v Kostomlatech nad Labem na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. Výše nájemného bude 
činit 40,28 Kč/m2. 

Usnesení č. 99/2017
Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem L. K. na byt č. 1 v ulici K Nádraží č. p. 351 
v Kostomlatech nad Labem na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018, za předpokladu uhrazení 
dlužné částky za vodné. Výše nájemného bude činit 40,28 Kč/m2. 

Usnesení č. 100/2017
Rada obce souhlasí s výměnou stávající střešní krytiny a instalací 2 ks střešních oken na RD ul. 9. 
května 92, Kostomlaty nad Labem, za předpokladu, že:

 nebude proveden žádný zásah do střešní konstrukce, který by podléhal vydání příslušného 
povolení Odboru výstavby MěÚ Nymburk

 stará střešní krytina bude zlikvidována na skládce a obci bude, nejdéle do 14 kalendářních dní 
po ukončení stavebních prací, doložen doklad o likvidaci této krytiny na skládce.

Usnesení č. 101/2017
Rada obce souhlasí s výměnou stávající střešní krytiny na RD ul. 9. května 106, Kostomlaty nad 
Labem, za předpokladu, že:

 nebude proveden žádný zásah do střešní konstrukce, který by podléhal vydání příslušného 
povolení Odboru výstavby MěÚ Nymburk

 stará střešní krytina bude zlikvidována na skládce a obci bude, nejdéle do 14 kalendářních dní 
po ukončení stavebních prací, doložen doklad o likvidaci této krytiny na skládce
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Usnesení č. 102/2017
Rada obce požaduje, před vydáním vyjádření k napojení pozemku p. č. 217/35 v k. ú. Kostomlaty nad 
Labem, předložení projektové dokumentace přípojky pro tento pozemek s tím, že přípojka bude 
napojena přes samostatnou jímku a umístěna na pozemku obce.

Usnesení č. 103/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Správou železniční dopravní cesty, 
státní organizace, Praha 1, jako pronajímatelem a obcí Kostomlaty nad Labem, jako nájemcem na 
pronájem části nebytového prostoru v budově nádraží v Kostomlatech nad Labem pro projekt „Kniha 
do vlaku“.

Usnesení č. 104/2017
Rada obce bere na vědomí seznam akcí pořádaných v Hostinci Na Place v období od května 2017 do 
prosince 2017.

Usnesení č. 105/2017
Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, z. s. Klub Radost, Prostějov.

Usnesení č. 106/2017
Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku městu Městec Králové na nákup 
zdravotnických pomůcek a provoz chirurgické pohotovostní služby v Městské nemocnici Městec 
Králové, a. s., Městec Králové.

Usnesení č. 107/2017
Rada obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Lince bezpečí, z. s., Praha 8

Usnesení č. 108/2017
Rada obce bere na vědomí Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventury ke dni 31. 12. 2016 
Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace.




