
 

 

Usnesení 

2. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 13. 5. 2020 

 

 

ZO č. 21/2/2020  Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo ověřovatele 

zápisu pana Jaroslava Macháčka a pana Petra Hlouška, sčítače 

hlasů pana MUDr. Jiřího Záplatu a pana Petra Slabého a 

zapisovatele paní Adélu Pilařovou. 

 

ZO č. 22/2/2020 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo program jednání         a 

doplnění programu. 

 

ZO č. 23/2/2020 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo vyřazení nabídky 

účastníka zadávacího řízení č. 5 - Vladimír Kejklíček, 

Polská 221, 541 01 Trutnov z důvodů nesplnění požadavků 

zadavatele a schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou SONET 

Building, s. r. o., IČ:290 07 747, Klicperova 1541, 539 01 Hlinsko 

na akci „Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru 

stavební akce III/29923 Choustníkovo Hradiště“                     a 

pověřením pana starosty Ing. Jana Vogla podpisem smlouvy.  

 

ZO č. 24/2/2020  Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo projektovou 

dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na akci 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení Choustníkovo Hradiště“ 

vypracovanou společností ELTODO, a. s. Novodvorská 1010/14, 

Praha 4. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce 

veřejného osvětlení při komunikacích I/37, II/299                                        

a komunikacích označených 1b1 mezi obcí Choustníkovo 

Hradiště a obcí Stanovice.  

 

ZO č. 25/2/2020 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo pověření Rady obce 

Choustníkovo Hradiště, aby vyhodnotila výsledky výběrového 

řízení na stavební akci „Choustníkovo Hradiště – stavební úpravy 

mateřské školy“ a zároveň byla pověřena podepsáním smlouvy za 

podmínek, že obec Choustníkovo Hradiště získá dotační titul 

z programu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálního školství v působnosti obcí pro 

rok 2020 z Ministerstva financí České republiky.  

 

ZO č. 26/2/2020 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo příkazní smlouvu č. 

P01/2020 mezi obcí Choustníkovo Hradiště a společností 

Projektis spol., s.r.o. IČ: 455 37 879, kde se společnost zavazuje 

pro obec obstarat občanský autorský dozor při stavbě „Stavební 

úpravy a energetická opatření MŠ Choustníkovo Hradiště“. Dále 

pověřením starosty obce Ing. Jana Vogla podpisem příkazní 



smlouvy za podmínek, že bude podepsána smlouva 

s dodavatelem prací na stavební akci „Choustníkovo Hradiště – 

stavební úpravy mateřské školy“.   

 

ZO č. 27/2/2020 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo příkazní smlouvu 

mezi obcí Choustníkovo Hradiště a Ing. Radomírem Tomáškem, 

IČ: 129 70 841, který se zavazuje pro obec obstarat výkon 

technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Stavební 

úpravy a energetická opatření Mateřské školy Choustníkovo 

Hradiště“. Dále schvaluje pověření starosty obce Ing. Jana Vogla 

podpisem příkazní smlouvy za podmínek, že bude podepsána 

smlouva s dodavatelem prací na stavební akci „Choustníkovo 

Hradiště – stavební úpravy mateřské školy“. 

 

ZO č. 28/2/2020 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo uzavření smlouvy o 

dílo s účastníkem zadávacího řízení č. 2 ÁLMA – LINNÉ, s.r.o., 

Luční 174, Hradec Králové, IČ: 260 21 854. Dále pověřením pana 

starosty Ing. Jana Vogla podpisem smlouvy.  

 

ZO č. 29/2/2020 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo uzavření smlouvy o 

dílo s účastníkem zadávacího řízení č. 2 – DiK Janák, nábřeží 

Václava Havla 207, Trutnov, IČ: 620 63 600. Dále pověřením 

pana starosty Ing. Jana Vogla podpisem smlouvy.  

 

ZO č. 30/2/2020 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo zrušení Obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2005 ze dne 21. 9. 2005.  

 

ZO č. 31/2/2020 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo Požární řád obce 

jako součást dokumentace požární ochrany vedenou podle § 29 

odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

ZO č. 32/2/2020 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo zřízení oficiálních 

stránek obce Choustníkovo Hradiště na www.facebook.cz. 

 

ZO č. 33/2/2020 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo dodatek č. 2 smlouvy 

o dílo na zhotovení dokumentace DUR, DSP a PDPS č. 013/19 se 

zhotovitelem DiK Janák, s.r.o., Trutnov.  

 

ZO č. 34/2/2020 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo prodej pozemku 

stavebního parcelního čísla 482 v k. ú. Choustníkovo Hradiště o 

výměře 4 m2 – druh pozemku zahrada, panu Josefovi Zemanovi, 

nar. 16. 2. 1954, bytem Choustníkovo Hradiště 124, za 200, -- Kč/ 

m2. 

 

ZO č. 35/2/2020 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo smlouvu o smlouvě 

budoucí číslo smlouvy 953/023/2020 za účelem zřízení 

služebnosti spočívající v rámci stavby „Posílení zdrojů a 

zefektivnění funkce vodovodu Choustníkovo Hradiště“ se 

smluvní stranou Lesy České republiky, s. p., IČ: 421 96 451. 



 

ZO č. 36/2/2020 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo projektovou 

dokumentaci k akci „Propoj Malus“ vypracovanou 

Vodohospodářskými službami RT, s. r. o. zastoupenou Ing. Evou 

Gebrtovou k zokruhování vodovodní sítě. Dále pověřením Rady 

obce k provedení poptávky na zhotovitele a realizace celé akce.  

 

ZO č. 37/2/2020 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo, že správní území 

obce Choustníkovo Hradiště je součástí regionu Místní akční 

skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. a územní působnosti 

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. na období 

2021–2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


