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Usnesení Rady obce Kostomlaty nad Labem  

č. 9/2021 ze dne 20. 5. 2021 
 

 
Usnesení č. 71/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu č. 4 ze dne 20. 5. 2021. 
 
Usnesení č. 72/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem uděluje souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy 
Kostomlaty nad Labem, příspěvkové organizace do projektu Středočeského kraje financovaného 
z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem 
s názvem „Obědy do škol ve Středočeském kraji IV“. 
 
Usnesení č. 73/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem nemá námitek k dokumentaci pro vydání stavebního povolení na 
stavbu s názvem“ Oprava mostu ev. č. 2725-4 v Kostomlatech“ a souhlasí s realizací této stavby 
včetně dočasného záboru pozemků ve vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem za předpokladu, že: 

• investorem stavby bude uhrazen poplatek dle platné Obecně závazné vyhlášky obce 
Kostomlaty nad Labem č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  

• V případě provádění výkopových prací na pozemcích obce bude výkop zabezpečen proti 
pádu, řádně označen a za snížené viditelnosti osvětlen a výkopek bude umístěn mimo přilehlé 
chodníky  

• 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 opravou mostu ev. č. 2725-4, odpovídá investor. 

 
Usnesení č. 74/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem souhlasí s provedením zateplení rodinného domu č. p. 281, ul. 
Průběžná, Kostomlaty nad Labem, dočasným uzavřením části chodníku v prostoru u tohoto rodinného 
domu a záborem veřejného prostranství pro realizaci zateplení za předpokladu, že: 

• stavební práce (zateplení rodinného domu) budou provedeny v termínu od 27. 5. 2021 do 30. 
6. 2021 s tím, že vlastní realizace a s tím související uzavření části místní komunikace 
(chodníku) bude trvat max. 21 kalendářních dnů  

• majitelé dotčené nemovitosti uhradí poplatek za zábor veřejného prostranství v souladu 
s platnou obecně závaznou vyhláškou 

• minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací bude OÚ Kostomlaty nad Labem podána 
žádost o povolení uzavírky místní komunikace (chodník ul. Průběžná) 

• pokud bude v rámci zateplení rodinného domu proveden zásah do chodníku (např. částečné 
odstranění dlaždic), bude tento po ukončení stavebních prací uveden do původního stavu a 
protokolárně předán zástupci obce. Záruční doba na povrchy dotčené stavbou se stanovuje 
v délce 60 měsíců. 

 
 
Usnesení č. 75/2021 
Rada obce Kostomlaty nad Labem požaduje, v souladu s ustanovením § 4 a 4a zákona č. 46/2000 
Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů 
(tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby Redakční rada Kostomlatských novin pozastavila 
zveřejnění příspěvků zastupitele pana Milana Veselého, které obsahují neobjektivní a nevyvážené 
informace, v Kostomlatských novinách č. 3/2021 a ukládá starostce obce záležitost zveřejňování 
příspěvků tohoto charakteru projednat na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad 
Labem. 
 


