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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 8/2022 ze dne 4. 5. 2022 
 

 
 
 
 
Usnesení č. 72/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce vedené ve zjednodušeném podlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „ZŠ Kostomlaty n/L – pavilon A – dodatek + 
zateplení čelních stěn“ a ukládá starostce obce zahájit toto zadávací řízení. 
 
Usnesení č. 73/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem pověřuje starostku obce, pro veřejnou zakázku na stavební práce 
s názvem „ZŠ Kostomlaty n/L – pavilon A – dodatek + zateplení čelních stěn“, ke: 

- jmenováním členů komise a osob, které provedou hodnocení nabídek 
- vysvětlením zadávací dokumentace  
- vypracováním a odesláním odpovědí na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace  

 
Usnesení č. 74/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s realizací stavby „Kostomlaty n/L – oprava mostu ev. č. 
2725-4 (III/2725) a souhlasí s navrhovanou objízdnou trasou.  
 
Usnesení č. 75/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem požaduje, aby v rámci projektové dokumentace pro územní souhlas 
s názvem „Kostomlaty nad Labem, přel. NN IZ-12-6002999“ byly provedeny následující úpravy a 
doplnění: 

• Dokumentace přeložky bude rozdělena na stavební objekty odpovídající projektové dokumentaci 
na „Revitalizaci středu obce Kostomlaty nad Labem“, kterou vypracovala společnost MY3 
architekti s. r. o., Brno 

• Přemístit překládanou rozvodnou skříň označenou R 571 do pozemku p. č. 687/12 v k. ú. 
Kostomlaty nad Labem (do prostoru budoucí zelené plochy) tak, aby tato R 571 byla umístěná na 
druhé straně zpevněné plochy (chodníku) souběžně s plánovanými parkovacími místy 

• V rámci přeložení rozvodné skříně označené R 29 a R 73 ponechat dostatečnou rezervu 
kabelového vedení pro možný posun blíže k bytovému domu č. p. 73 

• Rozšíření realizace přeložky z důvodu plánovaných investičních akcí a budoucího rozvoje obce o 
přemístění kabelového vedení pro č. p. 120 a 133 „do země“ (možné prodloužení kabelového 
vedení z SS200/NKE 1P vybudované v rámci přeložky) a následné odstranění sloupu č. 61 a č. 
1634 

  
Usnesení č. 76/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s realizací stavby „IE-12-6010960 Milovice Nymburk – 
zdvojení vedení VN2502/VN2553“ za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
 

• Při realizaci stavby nedojde ke střetu s inženýrskými sítěmi v majetku a správě obce Kostomlaty 
nad Labem  

• Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Sejmutá 
ornice bude uložena v blízkosti výkopu a zpětně použita v místě výkopu. 

• Všechny pozemky budou po dokončení stavby protokolárně předány zpět zástupci Obce 
Kostomlaty nad Labem.  

• Záruční doba na povrchy dotčené stavbou se stanovuje v délce 60 měsíců. 
• Odpady vzniklé v souvislosti se stavbou musí být zlikvidovány dle zákona č. 541/2020 Sb., 

zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Usnesení č. 77/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s výměnou střešní krytiny a s umístěním 8 ks střešních oken 
v rozsahu dle architektonické a dispoziční studie (vizualizace – varianta 4) na objektu Lány 15 za 
předpokladu, že nedojde k zásahu do nosné střešní konstrukce. 
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Usnesení č. 78/2022 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje cenovou nabídku společnosti Regionální rozvojová 
agentura Východní Morava, Zlín na zpracování pasportu veřejného osvětlení, zpracování energetického 
posudku, příslušné projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci a zajištění dotačního managementu 
vč. autorského a realizačního dohledu za maximální cenu 109 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku 
obce uzavřením smlouvy o dílo na zajištění těchto služeb. 
 


