
Usnesení 
3. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 17. 6. 2020 

 

 

ZO č. 38/3/2020  Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo ověřovatele 

zápisu pana Mgr. Jaroslava Macháčka a paní Ing. Svatavu 

Koubovou, sčítače hlasů pana MUDr. Lubomíra Jadrného a pana 

Petra Hlouška a zapisovatele paní Adélu Pilařovou. 

 

ZO č. 39/3/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo program jednání         

a doplnění programu. 

 

ZO č. 40/3/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo účetní uzávěrku          

za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku, a to převodem 

výsledku hospodaření za rok 2019 z účtu 431 – Výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období.  

 

ZO č. 41/3/2020  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo Závěrečný účet obce 

za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce            

za rok 2019 a vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 

obce bez výhrad.  

 

ZO č. 42/3/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo uveřejnění záměru 

prodeje pozemků p. p. č. 1082/1 o výměře cca 15 m2 a části 

pozemku p. p. č. 1083 o výměře cca 110 m2 v k. ú. Choustníkovo 

Hradiště.  

 

ZO č. 43/3/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo uzavřít smlouvu           

o dílo s účastníkem zadávacího řízení č. 2 – PFF-stavební 

společnost s. r. o., Verdek 19. 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

IČ: 275 07 751. A pověřením pana starosty Ing. Jana Vogla 

podpisem smlouvy.   

 

ZO č. 44/3/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo pověřením starosty 

obce Ing. Jana Vogla zajistit provedení statistického posudku 

budovy a na základě vyjádření statika pověřením Rady obce 

Choustníkovo Hradiště provedením výběrového řízení na studii 

bytů.  

 

ZO č. 45/3/2020 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo nabídnutí místní 

komunikace, značené pasportu komunikací 1b1 a 1b2, včetně 

pozemků Královéhradeckému kraji.  

 

ZO č. 46/3/2020 Zastupitelstvo obce sedmi hlasy neschválilo konání Summer 

party v termínu 11. 7. 2020. 

 



ZO č. 47/3/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo Rámcovou 

partnerskou smlouvu a partnerství s Místní akční skupinou 

Království – Jestřebí hory, o. p. s. se sídlem: Pod Městem, 624, 

542 32 Úpice, IČ: 275 11 227 a pověření k zastupování starostu 

obce.  

 

ZO č. 48//3/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo plynovou přípojku     

na pozemku p. p. č. 2118 v k.ú. Choustníkovo Hradiště.  

 

ZO č. 49/3/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo smlouvu                          

č. IV-12-2019174/VB1“ Choustníkovo Hradiště, kn pro p. p. č. 

1797“ zřízení věcného břemene – služebnosti. 

 

 

 

 
 


