
Usnesení 

1. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 19. 2. 2020 

 

 

ZO č. 1/1/2020  Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo ověřovatele 

zápisu pana Jaroslava Macháčka a paní Ing. Svatavu Koubovou, 

sčítače hlasů pana MUDr. Jiřího Záplatu a pana Petra Hlouška a 

zapisovatele paní Adélu Pilařovou. 

 

ZO č. 2/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo program jednání        

a doplnění programu. 

 

ZO č. 3/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo cenu vodného pro 

rok 2020 ve výši Kč 25,-- za m3 včetně DPH. 

 

ZO č. 4/1/2020  Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo rozpočet provozu 

vodovodu na rok 2020 ve výši 375.000, -- Kč.  

 

ZO č. 5/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo rozpočet provozu 

kanalizace na rok 2020 ve výši 56.000, -- Kč.  

 

ZO č. 6/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo uzavření smlouvy o 

dílo s firmou Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9/223, 160 00 

Praha 6, I4O: 260 80 273, na dílo „Vypracování dokumentace a 

výkon autorského dozoru stavební akce III/29923 Choustníkovo 

Hradiště a pověřilo starostu obce pana Ing. Jana Vogla podpisem 

smlouvy.  

 

ZO č. 7/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo zveřejnění záměru 

prodeje části pozemku p. p. č. 1786 v k. ú. Choustníkovo Hradiště 

o výměře 4 m2. Stanovení nejnižší prodejní ceny pozemku na   

200, -- Kč za m2. 

 

ZO č. 8/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo smlouvu č. 

5/512/2020 o bezúplatném převodu pozemku vlastnického práva 

k majetku, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, ve věci 

bezúplatného nabytí pozemkové parcely číslo 1194/4 v k. ú. 

Choustníkovo Hradiště.  

 

ZO č. 9/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo smlouvu o zřízení 

pověřence pro ochranu osobních údajů s Místní akční skupina 

Království – Jestřebí hory, o. p. s. zastoupená ředitelem Mgr. 

Janem Balcarem, Ph.D., Pod městem 624, 542 32 Úpice, IČO: 

275 11 227, která bude vykonávat funkci pověřence pro ochranu 

osobních údajů pro obec Choustníkovo Hradiště. 

 



ZO č. 10/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo projektovou 

dokumentaci pro územní rozhodnutí k akci „Obnova komunikace 

Stašák – dětské hřiště“ v předloženém znění.  

 

ZO č. 11/1/2020 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo provedení oprav na 

mostě ev. č. M-03, dle předloženého rozpočtu a pověřením Rady 

obce provedením výběrového řízení na dodavatele opravy a 

zároveň dalšího postupu.  

 

ZO č. 12/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo darovací smlouvu č. 

1/2020 na finanční dar ve prospěch Sboru dobrovolných hasičů 

Choustníkovo Hradiště a schválení darovací smlouvy č. 2/2020 

na finanční dar ve prospěch Základní organizace Českého svazu 

žen Choustníkovo Hradiště.  

 

ZO č. 13/1/2020 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo pracovní poměr 

zastupitele obce pana Jiřího Hudoka na pozici správce 

sportovního hřiště od 1. 3. 2020 na dobu neurčitou.  

 

ZO č. 14/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo podání žádosti o 

dotaci u Ministerstva financí na projekt „Choustníkovo Hradiště 

– stavební úpravy mateřské školy“ z programu 298D2280 – 

podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního školství v působnosti obci pro rok 2020. 

 

ZO č. 15/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo smlouvu s dotační 

kanceláří Drag s.r.o., Horská 634, Trutnov, IČO: 015 58 081, 

která zprostředkuje podání žádosti o dotaci na projekt 

„Choustníkovo Hradiště – stavební úpravy mateřské školy“  

z programu 298D2280 – podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálního školství v působnosti obci pro 

rok 2020 a dále schvaluje pověření starosty obce pan Ing. Jana 

Vogla podpisem smlouvy.  

 

ZO č. 16/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo uzavření smlouvy 

s Ing. Janem Tomkem, Zahradní 30, 542 31 Malé Svatoňovice, 

na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky na projekt 

„Stavební úpravy Mateřské školy Choustníkovo Hradiště“, 

předmětem smlouvy bude provedení a zajištění přípravy a 

průběhu veřejné zakázky dle § 53 zákona č. 134/2016 – 

zjednodušeně podlimitní řízení na stavení práce a dále schvaluje 

pověření starosty obce pan Ing. Jana Vogla podpisem smlouvy.  

 

ZO č. 17/1/2020 Zastupitelstvo obce deseti hlasy schválilo smlouvy č. 88 000 957 

02/2/BVB/P o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. 

p. č. 234/24 v k. ú. Choustníkovo Hradiště z důvodu přeložky 

plynovodu na akci „Obnova komunikace Stašák – dětské hřiště“ 

s GasNet s.r.o., IČO: 272 95 567, zatopený na základě plné moci 

s GridServices s.r.o., IČO: 279 35 311. 

 



ZO č. 18/1/2020 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo smlouvu č. 40 000 

22 84 49 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 

nákladů s ní souvisejících z důvodu přeložky plynovodu na akci 

„Obnova komunikace Stašák – dětské hřiště“ s GasNet s.r.o., 

IČO: 272 95 567, zatopený na základě plné moci s GridServices 

s.r.o., IČO: 279 35 311. 

 

ZO č. 19/1/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo smlouvu č. 942 000 

00 96/2020/40 00 22 8 21 o podmínkách napojení, o spolupráci a 

součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě 

budoucí nájemní s GasNet s.r.o., IČO: 272 95 567, zastoupený na 

základě plné moci s GridServices s.r.o., IČO: 279 35 311. 

 

ZO č. 20/1/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo nabídku na odkup 

pozemku p. p. č. 1078/7 v k. ú. Choustníkovo Hradiště od České 

pošty, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1.  

 

 

 

 


