
Usnesení 
1. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 20. 01. 2021 

 

 

ZO č. 1/1/2021  Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo ověřovatele 

zápisu pana Mgr. Jaroslava Macháčka a paní Ing. Svatavu 

Koubovou, sčítače hlasů pana MUDr. Jiřího Záplatu a pana Petra 

Slabého a zapisovatele paní Adélu Pilařovou a Petru Makovskou. 

 

ZO č. 2/1/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo podání žádosti o 

dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovanou 

v rámci programu ISPROFIN š. 107290 „Zachování a obnova 

historických hodnot I“ z Ministerstva obrany ČR.  

 

ZO č. 3/1/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo smlouvu o dodávce 

vody a odvádění předčištěných odpadních vod z čističek 

odpadních vod v předloženém znění. 

 

ZO č. 4/1/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo spolupráci se 

společností PROJEKTIS, spol. s r.o., Legionářská 562, 54401 

Dvůr Králové nad Labem (IČO: 46 99 22 78) a pověřením 

starosty obce k vytvoření smlouvy o spolupráci na projektové 

dokumentaci „Požární zbrojnice se školící místností“. 

 

 

ZO č. 5/1/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo nabídku společnosti 

DOSPOK s.r.o. (IČO: 072 29 640) se sídlem v Trutnově na 

provedení zjednodušené projektové dokumentace na opravu 

mostních objektů číslo M–04, M–05, P–02, P–06, P–07. 

 

ZO č. 6/1/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo návrh starosty obce, 

aby odpověděl na dopis paní Ing. Krobotové a informoval ji o 

výsledku diskuze. 

 

ZO č. 7/1/2021 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo vyhovění žádosti 

Lady a Milana Peterových (s č.j. 24/2021) a bylo ve změně 

územního plánu č.1 upraveno využití na p. p. č. 1194/7 a 9/2 na 

OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. 

 

 

ZO č. 8/1/2021 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo odměnu pro pana 

Petra Hlouška, bydlištěm Choustníkovo Hradiště č.p. 51. Od 01. 

02. 2021 bude odměnu pobírat za činnost vyplívající z funkce 

velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Choustníkovo 

Hradiště. 

 



ZO č. 9/1/2021 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo dodatek č. 1 se 

společností DiK Janák, s.r.o. Trutnov na studii „Bezpečnostní 

úpravy na komunikaci I/37 v Choustníkově Hradišti“. 

 


