
 

Stránka 1 z 2 

 

 
Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 8/2021 ze dne 6. 5. 2021 
 

 
Usnesení č. 60/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 3 ze dne 6. 5. 2021. 
 
Usnesení č. 61/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ze dne 6. 5. 2021. 
 
Usnesení č. 62/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje likvidační protokol č. 2 ze dne 6. 5. 2021. 
 
Usnesení č. 63/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. S-
464/00066001/2021-KH/No/VB mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako stranou oprávněnou a 
Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
příspěvkovou organizací, jako stranou povinnou. 
 
Usnesení č. 64/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje nabídku dodavatele TOFIKO s. r. o., jako nejvýhodnější, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Stěhování – ZŠ Kostomlaty nad 
Labem – pavilon B“ za celkovou nabídkovou cenu 240 000 Kč bez DPH.   
 
Usnesení č. 65/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje smlouvu o dílo č. S-2020-04 mezi obcí Kostomlaty nad 
Labem, jako objednatelem a společností TOFIKO s. r. o., jako dodavatelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Stěhování – ZŠ Kostomlaty nad Labem – pavilon B“ za 
celkovou nabídkovou cenu 240 000 Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 66/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 130.000,- Kč 
z fondu odměn do rezervního fondu Základní školy Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace. 
 
Usnesení č. 67/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Směrnici č. 2/2021 pro poskytování příspěvku na 
stravování zaměstnanců formou stravenkového paušálu. 
 
Usnesení č. 68/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 141/7 v k. ú. Kostomlaty 
nad Labem o přibližné výměře 148 m2 a ukládá starostce obce zajistit zpracování znaleckého posudku 
na stanovení prodejní ceny pozemku a zveřejnit záměr na prodej tohoto pozemku, v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kdy minimální 
prodejní cena bude odpovídat ceně pozemku stanoveného na základě znaleckého posudku. 
 
Usnesení č. 69/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s uložením vodovodních přípojek pro pozemky p. č. 
856/5, 856/6, 856/7, 856/8 a 855/1 všechny v k. ú. Kostomlaty nad Labem a s uložením plynovodní 
přípojky pro pozemek p. č. 856/6 v k. ú. Kostomlaty nad Labem do pozemku ve vlastnictví obce 
Kostomlaty nad Labem p. č. 1010/15 v k. ú. Kostomlaty nad Labem za dodržení následujících 
podmínek: 

• Výkop bude zabezpečen proti pádu, řádně označen a za snížené viditelnosti osvětlen. 
• Výkopek musí být uložen mimo asfaltovou místní komunikaci ul. U Křížku. 
• Všechny pozemky ve vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem dotčené stavbou vodovodních 

přípojek a plynovodní přípojky budou zhutněny, uvedeny do původního stavu a protokolárně 
předány zpět zástupci Obce Kostomlaty nad Labem se zárukou 60 měsíců.  

• Překop pozemní komunikace ul. U Křížku bude před pokládkou finální asfaltobetonové vrstvy 
ošetřen pružnou asfaltovou zálivkou. Finální asfaltobetonová vrstva bude položena 
s přesahem min. 20 cm na každou stranu překopu.  

• Veškeré náklady spojené s napojením se na vodovodní a plynovodní řad hradí žadatel. 
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• Výkopové práce budou prováděny v ochranném pásmu splaškové podtlakové kanalizace, 

dešťové kanalizace (1,5 m od vnějšího líce kanalizačního potrubí na obě strany) a 
veřejného osvětlení, proto musí být v místě křížení prováděny výhradně ručně bez použití 
mechanizace. 

• Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení ve 
správě obce Kostomlaty nad Labem (veřejné osvětlení, splašková a dešťová kanalizace), 
je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném 
zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které 
vzniknou v souvislosti s vybudováním vodovodní přípojky, odpovídá investor. 

• minimálně 30 dní před zahájením výkopových prací žadatel podá obecnímu úřadu Kostomlaty 
nad Labem žádost o povolení zvláštní užívání místní komunikace pro uložení inženýrských 
sítí a povolení uzavírky místní komunikace ul. U Křížku. Součástí žádosti bude zpracovaný 
návrh dopravně inženýrského opatření (DIO) odsouhlasený Policií ČR a souhlasné vyjádření 
Policie ČR. 
 

Usnesení č. 70/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s uhrazením dlužných závazků manželů T. a P. H. 
vzniklých k 30. 4. 2021 vůči obci Kostomlaty nad Labem formou splátkového kalendáře za 
předpokladu, že veškeré dlužné závazky budou uhrazeny na účet obce nejdéle do 20. 12. 2021, a to 
v pravidelných měsíčních splátkách a zároveň budou řádně a včas hrazeny předepsané pravidelné 
měsíční platby za stočné pod ztrátou výhody splátek.  


