
Usnesení  

6. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 20. listopadu 2019 

 

ZO č. 65/6/2019  Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo ověřovatele 

zápisu pana Jaroslava Macháčka a pana Petra Hlouška, sčítače 

hlasů pana MUDr. Lubomíra Jadrného a pana Zbyňka Šmída. 

 

ZO č. 66/6/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo program jednání.   

 

ZO č. 67/6/2019 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo doplnění programu 

jednání: „Oprava zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 

13.2.2019“.  

 

ZO č. 68/6/2019  Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo zápis zasedání 

zastupitelstva obce ze dne 4. září 2019.  

 

ZO č. 69/6/2019 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo změnu zápisu 

zastupitelstva obce ze dne 25. září 2019.  

 

ZO č. 70/6/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo rozpočet obce pro 

rok 2020 jako schodkový ve výši příjmů 13 120 391,-- Kč, ve výši 

výdajů 16 651 239,-- Kč. Schodek rozpočtu je kryt přebytkem 

hospodaření minulých let. 

 

ZO č. 71/6/2019 Zastupitelstvo obce deseti hlasy schválilo četnosti svozu 

komunálního odpadu 1x za 14. dní po celý rok a s tím, že bude 

snížen poplatek pro občana na 550,--Kč na rok 2020. 

 

ZO č. 72/6/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo ve smyslu § 56 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) schvaluje, že pořízení Změny č. 1 Územního 

plánu Choustníkovo Hradiště bude i nadále probíhat podle § 6 

odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kdy pořizovatelem je Městský 

úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního 

plánování jako úřad územního plánování.   

    

   Pověřuje Zbyňka Šmída jako určeného zastupitele, který bude  

              i nadále spolupracovat s pořizovatelem Změny č. 1 Územního 

   plánu Choustníkovo Hradiště.  

 

 

ZO č. 73/6/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo variantu č. 3         

z 18. 11. 2019 se změnami kanalizace a zakončení úseku č. 2 

k projektové dokumentaci ke komunikaci „Stašák – dětské hřiště“ 

od projektanta p. Ing. Janáka. 



ZO č. 74/6/2019 Zastupitelstvo obce deseti hlasy schválilo, že zastupitelstvo obce 

souhlasí se záměrem vybudování přeložky silnice II/299 

Choustníkovo Hradiště – Zboží.  

 

ZO č. 75/6/2019 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo koupi pozemků       

p. p. č. 226/2 v k. ú. Choustníkovo Hradiště o výměře 277 m2 za 

cenu 300, -- Kč /m2.  

 

ZO č. 76/6/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy neschválilo odkup pozemků 

p. p. č. 1807 a p. p. č. 1808 v k. ú. Choustníkovo Hradiště                   

o výměře cca 5000 m2 za cenu 260, -- Kč/ m2. 

 

ZO č. 77/6/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo na pověření pana 

Ing. Jana Vogla směnou pozemků s Lesy ČR, s. p.  

 

ZO č. 78/6/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo vstup obce do 

svazku obcí Podkrkonoší.  

 

ZO č. 79/6/2019 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo pracovní poměr 

paní Pavlíny Potocké a paní Lucii Kreislové na pozici kronikářek 

od 1. 12. 2019 na dobu neurčitou.  

 

ZO č. 80/6/2019 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo opravu zápisu ze 

zasedání Zastupitelstvu obce ze dne 13. 2. 2019 námitkou                 

a doplnilo zápis slovy převodem, koupí nebo směnou. Dále byla 

opravena chyba v uvedení citovaných parcel kde místo 

neexistující p. p. č. 355 má být správně st. p. č.355; a místo            p. 

p. č.1082/20 správně p. p. č. 1080/20 

 

ZO č. 81/6/2019 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo pověření pana Zdeňka 

Seidla předložením symbolů poslanecké sněmovně a vypracování 

návrhu repliky staré hasičské a nové obecní zástavy.  

 

 

 

 


