
Usnesení 
2. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 7. 4. 2021 

 

 

ZO č. 10/2/2021 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo ověřovatele zápisu 

pana Mgr. Jaroslava Macháčka a pana Petra Hlouška, sčítače 

hlasů pana Mgr. Jiřího Popova a paní Lucii Kreislovou a 

zapisovatelku Petru Makovskou. 

 

ZO č. 11/2/2021 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo program jednání a 

jeho rozšíření o 4 body. 

 

ZO č. 12/2/2021 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo stanovení vodného 

pro rok 2021 ve výši 25,- Kč s DPH. 

 

ZO č. 13/2/2021 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo rozpočet provozu 

vodovodu na rok 2021 v celkové částce 440.000, - Kč. 

 

ZO č. 14/2/2021 Zastupitelstvo obce deseti hlasy schválilo rozpočet provozu 

kanalizace na rok 2021 v celkové částce 81.000, - Kč.   

 

ZO č. 15/2/2021 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo změnu územního 

plánu dle geometrického plánu č. 735-390/2020 pozemkových 

parcel č., 862/7, 862/8, 862/9, 862/10 a stavebních parcel č. 487, 

488, 489, 490 v k.ú. Choustníkovo Hradiště na bydlení 

v rodinných domech – venkovské 

 

ZO č. 16/2/2021 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo smlouvu číslo 

9900108203/1/2021 o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o., 

sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

Zastoupena na základě plné moci společností Gas Net Služby, 

s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno a 

Ing. Helenou Kordovou bytem Choustníkovo Hradiště 111, 544 

42, cena za jednorázovou úplatu zřízení věcného břemene je 500,-

Kč s DPH. 

 

ZO č. 17/2/2021 Zastupitelstvo obce deseti hlasy schválilo prodej části 

pozemkové parcely č. 1080/1 v k.ú. Choustníkovo Hradiště, o 

výměře 110 m2, dle geometrického plánu č. 721-353/2019, kde je 

předmětná část prodeje označena dílem „b“, cena za prodej výše 

uvedené části pozemku je 200,- Kč za 1 m2 a následné koupě části 

pozemkové parcely č. 91 v k.ú. Choustníkovo Hradiště, o výměře 

110 m2, dle geometrického plánu č. 721-353/2019, kde je 

předmětná část koupě označena dílem „c“, cena za koupi výše 

uvedené části pozemku je 200,- Kč za 1 m2. 

 



ZO č. 18/2/2021 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo uzavření Příkazní 

smlouvy č. P03/2021 mezi obcí Choustníkovo Hradiště a 

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

Dvůr Králové nad Labem (IČO: 46 99 22 78) na odbornou pomoc 

v průběhu projektové přípravy stavby „Požární zbrojnice se 

školící místností“. 

 

ZO č. 19/2/2021 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo Pasport místních 

komunikací obce Choustníkovo Hradiště, zpracovanou 

společností Hrdlička s.r.o. v aktualizované verzi 2/2021. 

 

ZO č. 20/2/2021 Zastupitelstvo obce devíti hlasy schválilo prozatím nevyhovět 

žádosti Českého svazu žen Choustníkovo Hradiště a 

neposkytnout finanční dar.  

 

ZO č. 21/2/2021 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo příspěvek 

Rybářskému kroužku ve výši 10.000, - Kč a pořízení pramice, 

která bude ve vlastnictví obce, spolek ji bude moci využívat. 

 

ZO č. 22/2/2021 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo realizaci zpevněné 

plochy, asfaltové dráhy a úpravy oplocení v areálu mateřské 

školy. Zároveň pověřuje Radu obce provedením výběrového 

řízení na dodavatele prací a s nejvýhodnější nabídkou podepsat 

smlouvu. 

 

ZO č. 23/2/2021 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo záměr výstavby 

„svépomocí“ cyklistickou dráhu na sportovním areálu za poštou. 

Spolupráce bude s cyklistickým oddílem vedeným panem 

Potockým. 

 

 

ZO č. 24/2/2021 Zastupitelstvo obce devíti hlasy schválilo navýšení příspěvku pro 

příspěvkovou organizaci Mateřská škola Choustníkovo Hradiště, 

se sídlem Choustníkovo Hradiště 42, IČO: 75015447  

o 80.000, - Kč. 

 

ZO č. 25/2/2021 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo rozpočtové opatření 

č. 2/2021. 

 

 


