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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 8/2018 ze dne 15. 5. 2018

Usnesení č. 79/2018
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 2 ze dne 15. 5. 2018.

Usnesení č. 80/2018
Rada obce revokuje, z důvodu změny pozemků dotčených stavbou trasy „Kostomlaty – obnova NN II. 
etapa“ č. IE-12-6007429/VB001, své usnesení č. 144/2017 ze dne 25. 7. 2017. 

Usnesení č. 81/2018
Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu 
provést stavbu „Kostomlaty – obnova NN II. etapa“ č. IE-12-6007429/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. 82/2018
Rada obce souhlasí s provedením stavebních úprav (výměna elektroinstalace a odpojení 1 ks 
akumulačních kamen jako zdroje vytápění) nebytových prostor v ul. Požární č. p. 321, Kostomlaty nad 
Labem za předpokladu, že veškeré náklady spojené se stavebními úpravami půjdou k tíži stávajícího 
nájemce nebytových prostor a ze strany nájemce nebude požadována úhrada těchto nákladů ani jiná 
kompenzace, a to zejména při ukončení nájemního vztahu.

Usnesení č. 83/2018
Rada obce nemá námitek k návrhu projektové dokumentace na výstavbu rodinného domu na 
pozemku 836/18 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 84/2018
Rada obce nemá námitek k návrhu projektové dokumentace na výstavbu rodinného domu na 
pozemku 836/23 v k. ú. Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 85/2018
Rada obce nesouhlasí s uzavřením smlouvy, na základě které by mohli občané obce Ostrá ukládat 
velkoobjemový odpad na sběrném místě v Kostomlatech nad Labem.

Usnesení č. 86/2018
Rada obce nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 7 500,- Kč na provoz Linky bezpečí
a konstatuje, že v rozpočtu obce pro rok 2018 nebylo s poskytnutím finančních prostředků k tomuto 
účelu počítáno.  

Usnesení č. 87/2018
Rada obce nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10 000,- Kč Oblastní charitě Kutná Hora, 
středisko Na Sioně na poskytování „ranné péče“ (pro děti do 7 let) občanům Kostomlat nad Labem a 
konstatuje, že v rozpočtu obce pro rok 2018 nebylo s poskytnutím finančních prostředků k tomuto 
účelu počítáno. Rada obce dále konstatuje, že je možné, na základě žádosti rodičů dětí, kteří tuto 
„rannou péči“ využívají, požádat o poskytnutí finančního příspěvku přímo obec Kostomlaty nad Labem 
a po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem obce (navýšení příslušného paragrafu a 
položky rozpočtu) příspěvek poskytnout.

Usnesení č. 88/2018
Rada obce souhlasí s umístěním přístupové komunikace (SO 32-30-03) k T. O. (traťovému objektu)
umístěném na pozemku p. č. 945 v k. ú. Kostomlaty nad Labem, tak jak je navržena tzn., na pozemku 
p. č. 942/3 v k. ú. Kostomlaty nad Labem středem části B, dle platného rozhraničení ÚVMŽST. 




