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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem 
č. 9/2017 ze dne 31. 5. 2017

Usnesení č. 109/2017
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ze dne 31. 5. 2017.

Usnesení č. 110/2017
Rada obce 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 „Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD –
Kostomlaty nad Labem – II. etapa“ a ukládá starostce obec zahájit toto zadávací řízení.

Usnesení č. 111/2017
Rada obce pověřuje starostku obce:

- jmenováním osob, které budou přítomny otevírání obálek s nabídkami
- jmenování členů komise a osob, které provedou hodnocení nabídek
- vysvětlením zadávací dokumentace
- vypracováním a odesláním odpovědí na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 

Usnesení č. 112/2017
Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti BB kovo s. r. o., Radnice u Rokycan na výměnu 4 
ks protipožárních dveří v hale BIOS za maximální cenu 195 000 Kč bez DPH a pověřuje starostku 
obce uzavřením smlouvy o dílo. 

Usnesení č. 113/2017
Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti DEKPROJEKT s. r. o., Praha 10 na zpracování 
stavebně technického průzkumu budovy „staré školy“ za nabídkovou cenu 39 tis. Kč bez DPH.  

Usnesení č. 114/2017
Rada obce schvaluje, jako pro obec nejvhodnější, cenovou nabídku společnosti Eurobell group s. r. o., 
Praha 2 na odstranění a následnou zádlažbu rampy u nádraží v Kostomlatech nad Labem za 
nabídkovou cenu 321 160 Kč bez DPH.

Usnesení č. 115/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a 
společností Eurobell group s. r. o., Praha 2, jako zhotovitelem na odstranění a následnou zádlažbu 
rampy u nádraží v Kostomlatech nad Labem.

Usnesení č. 116/2017
Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-
6020983/VB/02 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako stranou povinnou a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín, zastoupenou společností Maděra a Šípek, spol. s r. o., Poděbrady, jako 
stranou oprávněnou na stavbu „Hronětice, kNN pro parc. č. 156/1“. 

Usnesení č. 117/2017
Rada obce nesouhlasí s vysazením živého plotu v ul. 9. května v Kostomlatech nad Labem u RD č. p. 
158.

Usnesení č. 118/2017
Rada obce nesouhlasí se žádostí nájemce bytu v budově Základní školy v Kostomlatech nad Labem 
na umístění routeru v prostorách základní školy pro rozšíření domácí Wi-Fi. 




