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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 8/2019 ze dne 2. 5. 2019 
 
 
 
Usnesení č. 105/2019 
Rada obce schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 4 ke dni 30. 4. 2019. 
 
Usnesení č. 106/2019 
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Pořízení dopravního automobilu pro obec Kostomlaty nad Labem“ a ukládá starostce obce zahájit 
toto zadávací řízení. 
 
Usnesení č. 107/2019 
Rada obce souhlasí s navrhovanou změnou rozsahu stavby “Kostomlaty – obnova NN II. Etapa“ 
vyznačenou ve výkresu „Nový stav NN – změna ZN – D.2“ výše uvedené stavby. 
 
Usnesení č. 108/2019 
Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s 
názvem „Oprava střechy – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon A“ a ukládá starostce obce zahájit toto 
zadávací řízení. 
 
Usnesení č. 109/2019 
Rada obce souhlasí s výměnou oplocení u RD ul. Krátká 384, Kostomlaty nad Labem v rozsahu dle 
návrhu přiloženého k žádosti tj., betonová podezdívka s dřevěnými plotovými poli a maximální výškou 
do 180 cm. 
 
Usnesení č. 110/2019 
Rada obce souhlasí s napojením se pozemku p. č. 214/2 v k. ú. Kostomlaty nad Labem na místní 
komunikaci ul. Krátká zřízením sjezdu za předpokladu dodržení následujících podmínek:  

1. Sjezd bude zřízen v šíři nové vjezdové brány kolmo k oplocení pozemku v maximální šíři 4m, 
bude vybudován ze šedé zámkové dlažby a osazen do betonových obrubníků. 

2. Vrata se musí otevírat do pozemku 214/2 v k. ú. Kostomlaty nad Labem nebo musí být 
posuvná. 

3. Před zahájením výkopových prací budou vytýčena podzemní zařízení, aby nedošlo k jejich 
poškození, a musí být respektovány všechny podmínky uvedené ve vyjádřeních správců sítí. 

4. Výkopové práce budou prováděny výhradně ručně bez mechanizace. 
5. Místo výkopu bude řádně označeno a zabezpečeno, v nočních hodinách osvětleno tak, aby 

nedošlo k újmě na zdraví osob ani majetku. 
6. Po vybudování sjezdu bude pozemek dotčený vybudováním sjezdu protokolárně předán zpět 

zástupci Obecního úřadu Kostomlaty nad Labem. 
7. Výstavbou sjezdu na místní komunikaci ul. Krátká nesmí dojít k narušení odtokových poměrů 

komunikace. 
8. Při výstavbě sjezdu provede žadatel o připojení na svůj náklad opatření (např. vyrovnání 

výškové nivelity), tak aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
9. V zimním období nebude sjezd vytvářet překážku při provádění zimní údržby místních 

komunikací. 
10. Minimálně 30 dní před zahájením stavebních (výkopových) prací žadatel podá obecnímu 

úřadu Kostomlaty nad Labem žádost o zvláštní užívání místní komunikace pro povolení 
zřízení sjezdu. 

 
Usnesení č. 111/2019 
Rada obce neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2 ve 2. podlaží, ul. K Nádraží č. p. 
351, Kostomlaty nad Labem s paní H. H. od 1. 7. 2019 a ukládá starostce obce zajistit vyklizení tohoto 
bytu. 
 
Usnesení č. 112/2019 
Rada obce nesouhlasí s prodloužením lhůty pro úhradu zálohy na celou kupní cenu za pozemek p. č. 
836/31 v k. ú. Kostomlaty nad Labem, vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní koupě 
nemovité věci uzavřené mezi obcí Kostomlaty nad Labem jako budoucím prodávajícím a Ing. L. K., 
Liberec a panem M. K., Praha 7, jako budoucími kupujícími.   
 


