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Usnesení 
1. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 26. 1. 2022 

 

ZO č. 1/1/2022  Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo ověřovatele zápisu 

pana Mgr. Jaroslava Macháčka a Ing. Svatavu Koubovou, sčítače 

hlasů pana Petra Slabého a Zdeňka Seidla a zapisovatele Petru 

Makovskou. 

ZO č. 2/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo návrh na pověření 

kontrolního výboru k aktualizaci všech usnesení, a poté aby 

kontrolní výbor podal návrh na případná odstranění neplatných 

usnesení. 

ZO č. 3/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo rozpočet provozu 

vodovodu se společností Vodohospodářské služby RT, s. r. o., se 

sídlem Horní Lánov 61 543 41Lánov, IČO: 27461556 na rok 

2022 v plánované výši 471.000, - Kč. 

ZO č. 4/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo rozpočtu provozu 

kanalizace se společností Vodohospodářské služby RT, s.r.o, se 

sídlem Horní Lánov 61 543 41Lánov, IČO: 27461556 na rok 

2022 v plánované výši 86.000, - Kč. 

ZO č. 5/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo žádost pana Martina 

Siegera, bydlištěm Choustníkovo Hradiště č.p. 158. Žádost, ve 

které se změní stavební parcela číslo 39 v k.ú. Choustníkovo 

Hradiště z VD – výroba a skladování – drobná výroba a řemeslná 

výroba na BV – bydlení v rodinných domech – venkovské.  

ZO č. 6/1/2022 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo návrh žádost pana 

Ing. Antonína Krobota, bydlištěm Choustníkovo Hradiště č.p. 

200. Žádost, ve které se změní pozemková parcela číslo 1606 

v k.ú. Choustníkovo Hradiště z ZV – zeleň na veřejných 

prostranstvích na OV – Občanské vybavení – veřejná 

infrastruktura.  

ZO č. 7/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo návrh, aby se část 

pozemkové parcely číslo 915/1 v k.ú. Choustníkovo Hradiště 

změnila v územním plánu z ZV – zeleň na veřejných 

prostranstvích na OV – Občanské vybavení – veřejná 

infrastruktura. Mapový podklad bude nedílnou součástí zápisu v 

příloze – mapa č.1.  
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ZO č. 8/1/2022 Zastupitelstvo obce pěti hlasy neschválilo revokaci usnesení čísla 

7/1/2021 ze zastupitelstva obce ze dne 20.2.2021. Ruší se tedy 

usnesení, že se vyhoví 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. Pozemková parcela č. 1194/7 

a 9/2 v k.ú. Choustníkovo Hradiště zůstanou ve změně č.1 

Územního pláno obce Choustníkovo Hradiště bez změny.    

ZO č. 9/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo záměr spolupráce se 

společností BEAS, a.s. (IČO: 150 61 205). při výstavbě bytové 

Zóny Z9, spolupráce bude smluvně specifikována a 

charakterizována. Budoucí předmětná smlouva bude předložena 

zastupitelstvu obce ke schválení.   

ZO č. 10/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo žádost společnosti 

BEAS, a.s. (IČO: 150 61 205) a vyhovění. Předmětná změna 

druhu pozemku v územním plánu na pozemkových parcelách 

jsou zakresleny v příloze č. 2 v tomto zápisu ze zastupitelstva. 

ZO č. 11/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo revokaci usnesení 

ZO č. 78/8/2021. Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo 

dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008234/DUS/1, název stavby 

Choustníkovo Hradiště, VN, TU_0253, OPPP, se společností 

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, IČO: 247 29 035, která 

je zastoupena společností Montprojekt, a.s., se sídlem 

v Pardubicích, IČO: 284 94 032. ZO č. 79/8/2021 Zastupitelstvo 

obce třinácti hlasy schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

2008234/VB/1, název stavby Choustníkovo Hradiště, VN, 

TU_0253, OPPP, se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

v Děčíně, IČO: 247 29 035, která je zastoupena společností 

Montprojekt, a.s., se sídlem v Pardubicích, IČO: 284 94 032. ZO 

č. 82/8/2021. Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo 

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008234/SIS/2 – 

Choustníkovo Hradiště, VN, TU_0253, OPPP, se společností 

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, IČO: 247 29 035, která 

je zastoupena společností Montprojekt, a.s., se sídlem 

v Pardubicích, IČO: 284 94 032 a budoucí oprávněnou 

Stašákovou Danuší. 

ZO č. 12/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo aktualizovanou (k 

10.1.2022) smlouvu o umístění stavby č. IE-12-2008234/DUS/1, 

název stavby Choustníkovo Hradiště, VN, TU_0253, OPPP, se 

společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, IČO: 247 

29 035, která je zastoupena společností Montprojekt, a.s., se 

sídlem v Pardubicích, IČO: 284 94 032. 
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ZO č. 13/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo aktualizovanou (k 

10.1.2022) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008234/VB/1, 

název stavby Choustníkovo Hradiště, VN, TU_0253, OPPP, se 

společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, IČO: 247 

29 035, která je zastoupena společností Montprojekt, a.s., se 

sídlem v Pardubicích, IČO: 284 94 032. 

ZO č. 14/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo aktualizovanou (k 

10.1.2022) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

2008234/SIS/2 – Choustníkovo Hradiště, VN, TU_0253, OPPP, 

se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, IČO: 247 

29 035, která je zastoupena společností Montprojekt, a.s., se 

sídlem v Pardubicích, IČO: 284 94 032 a budoucí oprávněnou 

Stašákovou Danuší. 

ZO č. 15/1/2022  Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo vyhlášení výzvy 

k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na 

„Publikaci – Choustníkovo Hradiště“ 

ZO č. 16/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo podání žádosti o 

dotaci na Královéhradecký kraj, z programu obnovy venkova na 

účel č.4 – Nakládání s odpady.   

ZO č. 17/1/2022 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo podání žádosti o 

dotaci na individuální účel od Královéhradeckého kraje na nákup 

nemovitosti na st. p. č. 38/4 v k.ú. Choustníkovo Hradiště. Za 

účelem vybudování sběrného dvora a technického zázemí pro 

komunální techniku. 

 

 

 

..................................       .................................... 

       Ing. Jan Vogl             Zbyněk Šmíd   

        starosta obce        místostarosta obce                                                               

 

 

 

 

 ................................                                       ...................................                                           

Mgr. Jaroslav Macháček                                                       Ing. Svatava Koubová 

      ověřovatel zápisu                                                                 ověřovatel zápisu 

 


