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 Usnesení 
2. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 23. 3. 2022 

 

ZO č. 18/2/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo ověřovatele zápisu 

pana Mgr. Jaroslava Macháčka a Petra Hlouška, sčítače hlasů 

pana Jiřího Hudoka a Zdeňka Seidla a zapisovatele paní Petru 

Makovskou. 

ZO č. 19/2/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo rozšíření bodů 

jednání: 1. Dodatek ke smlouvě o dílo k č.1 s Ateliérem 

PROMIKA s.r.o. 2. Projektová dokumentace DiK Janák – 

Bezpečnostní úpravy na I/37. 3. Oprava místní komunikace 

akce „Oprava povrchu MK 18c1 a 18c3 s mostními objekty P-06, 

P-07 a M-04. 4. Pomoc uprchlíkům před válečným 

konfliktem z Ukrajiny. 5. Žádost o změnu Územního plánu 

ve změně číslo 1 – Petr Teuber. 6. Žádost o změnu Územního 

plánu ve změně číslo 1 – Jan Feist a Helena Feistová. 7.

 Zakoupení Rolet na bar – sportovní areál obce č.p. 6. 8. Plná 

moc – společnost SALVET s.r.o. – uložení zeminy sportovní 

hřiště. 9. Žádost o dokoupení pozemkové parcely číslo 

1156/1 v k.ú. Choustníkovo Hradiště. 10. Smlouva ČEZ 

Distribuce, a.s. číslo Z_S14_12_8120084899. 11. Rámcová 

kupní smlouva o dodávce vyhrazených léčiv a doplňkového 

sortimentu. 12. Žádost o bezúplatný převod pozemkových 

parcel s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

13. Dohoda o bezúplatném převodu pozemkových parcel s 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

ZO č. 20/2/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo odkoupení části po 

části pozemkové parcely 234/27 v k.ú. Choustníkovo Hradiště. 

Geometrický plán na oddělení pozemkové parcely a zápis do 

katastru bude hradit obec Choustníkovo Hradiště. 

ZO č. 21/2/2022  Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo žádost Petra 

Teubera (žádost č.j. 97/2022). Ve změně Územního plánu obce 

Choustníkovo Hradiště č. 1 budou celé pozemkové parcely číslo 

1807 a 1808 v k.ú. Choustníkovo Hradiště uvedeny jako BV – 

bydlení v rodinných domech – venkovské.  
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ZO č. 22/2/2022  Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo žádost Jan Feista a 

Heleny Feistové (žádost č.j. 109/2022). Ve změně Územního 

plánu obce Choustníkovo Hradiště č. 1, bude pozemková parcela 

číslo 1732 v k.ú. Choustníkovo Hradiště uvedena jako BV – 

bydlení v rodinných domech – venkovské.  

ZO č. 23/2/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo uzavření smlouvy 

s účastníkem zadávacího řízení č. 2 UNIPRESS spol. s.r.o., se 

sídlem Svobodova 1431, 511 01 Turnov, IČ: 472 82 789, která 

podala cenový návrh ve výši 292.050, -- Kč s DPH na akci 

„Publikace – Choustníkovo Hradiště“. 

ZO č. 24/2/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo uzavření smlouvy 

s účastníkem zadávacího řízení č. 3 PDV Stavby s.r.o., IČO: 037 

17 721, se sídlem Pivovarská 579, 552 03 Česká Skalice, která 

podala cenový návrh ve výši 527.976,80, -- Kč s DPH.na akci 

„Vodovod a kanalizace Choustníkovo Hradiště – oprava Kozí 

kout“. 

ZO č. 25/2/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo jako stavebního a 

technického dozoru investora (TDI), pana Ing. Radomíra 

Tomáška, za 12.000, - Kč bez DPH na akci „Vodovod a 

kanalizace Choustníkovo Hradiště – oprava Kozí kout“. 

ZO č. 26/2/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo změny Vnitřní 

směrnice č. U19 k poskytování peněžitých darů na výstavbu 

domovních čističek odpadních vod v obci Choustníkovo Hradiště 

ve znění novely ze dne 23. 3. 2022. 

ZO č. 27/2/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo nájemní smlouvy na 

pozemky s Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 

1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 

42196451. Předmětem nájemních smluv jsou p.p.č. 1194/2 a 

1194/21 v k.ú. Choustníkovo Hradiště.   

ZO č. 28/2/2022  Zastupitelstvo obce deseti hlasy schválilo nabídku od GeoFan, 

IČO: 086 33 665, se sídlem Špitálka 421/23a, 602 00 Brno na 

vytvoření projektu dopravního značení, projednání návrhu 

s dotčenými orgány, vytvoření dopravního značení v el. podobě 

v mapovém portálu, předání projektu na CD za 48.480, - Kč bez 

DPH a zapracování do našeho portálu Gobec.    

ZO č. 29/2/2022  Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo nabídku od GeoFan, 

IČO: 086 33 665, se sídlem Špitálka 421/23a, 602 00 Brno na 

vytvoření pasportu hřbitova v obci Choustníkovo Hradiště za 

17.000, - Kč bez DPH a zapracování do našeho portálu Gobec.   
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ZO č. 30/2/2022  Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo přikládání 

chrániček na optický kabel do liniových výkopů v katastru obce.  

 

ZO č. 31/2/2022  Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo dodatek č.1 se 

společností Atelier PROMIKA s.r.o., se sídlem Muchova 9, 160 

00 Praha 6, IČO: 26080273 na vypracování dokumentace a výkon 

autorského dozoru stavební akce „III/29923 Choustníkovo 

Hradiště“. 

ZO č. 32/2/2022  Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo Dar pro uprchlíky 

před válečným konfliktem z Ukrajiny. Vyplácen bude formou 

poukazu na nákup základních potravin a hygieny v potravinách u 

paní Drškové a paní Pochobradské v celkové výši 2.000 Kč na 

osobu, které oproti podpisu vydá sekretářka obce. 

ZO č. 33/2/2022  Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo nákup 

samonavíjecích rolet s pohonem. Dodá a namontuje firma 

MODELA Trutnov, se sídlem Čsl. Armády 233, 541 01 Trutnov 

Horní předměstí, IČO: 64826953. Celková cena činí 29.500 Kč 

s DPH. 

ZO č. 34/2/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo plnou moc pro 

společnost SALVET CZ s.r.o., IČ: 03418821, se sídlem 

Kasalice 29, 533 41 Lázně Bohdaneč, pro jednání se 

zastupováním souvisejících, a to ve vztahu k akci terénních úprav 

na pozemku p. č. 16 – ostatní plocha, vedeného v katastrálním 

území Choustníkovo Hradiště v obci Choustníkovo Hradiště 

ZO č. 35/2/2022  Zastupitelstvo obce osmi hlasy schválilo návrh zveřejnění 

záměru k prodeji pozemkové parcely č. 1156/1 v k.ú. 

Choustníkovo Hradiště. 

ZO č. 36/2/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo smlouvu o smlouvě 

budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce 

elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s.  IČO: 24729035, číslem 

smlouvy Z_S14_12_8120084899. 

ZO č. 37/2/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo žádost o bezúplatný 

převod pozemkových parcel s Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových. Předmětné pozemkové parcely jsou č. 

213/3, č. 1080/29, č. 108/6, č. 887/3, č. 946/2, č. 1082/14, č. 

987/2, č. 986/1, č. 101/5, č. 1084/4, vše v katastrálním území 

Choustníkovo Hradiště. 

 

 

 

 

https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/kasalice-psc-533-41
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ZO č. 38/2/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo dohodu o bezúplatný 

převod pozemkových parcel s Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových. Předmětné pozemkové parcely jsou č. 

213/3, č. 1080/29, č. 108/6, č. 887/3, č. 946/2, č. 1082/14, č. 

987/2, č. 986/1, č. 101/5, č. 1084/4 vše v katastrálním území 

Choustníkovo Hradiště. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 

4699N05/54 ve znění dodatku č. 3 ze dne 27. 5. 2019. Podpisem 

je pověřen starosta obce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       Ing. Jan Vogl             Zbyněk Šmíd   

        starosta obce        místostarosta obce                                                               

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jaroslav Macháček                                                               Petr Hloušek 

      ověřovatel zápisu                                                                 ověřovatel zápisu 

 

 

 

 


