
Usnesení 

3. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 19. června 2019 

 

 

ZO č. 31/3/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo rozšíření programu 

jednání.   

 

ZO č. 32/3/2019 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo zápis ze zasedání 

zastupitelstva obce, které se konalo dne 24. dubna 2019.  

 

ZO č. 33/3/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo účetní závěrky za 

rok 2018 a na rozdělení hospodářského výsledku, a to převodem 

výsledku hospodaření za rok 2018 z účtu 431 – Výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období 

 

ZO č. 34/3/2019  Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo Závěrečný účet obce 

za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2018 s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 

 

ZO č. 35/3/2019 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo změnu územního 

plánu na pozemku p. p. č. 38/8 v k. ú. Choustníkovo Hradiště na 

bydlení v bytových domech. 

 

ZO č. 36/3/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo nevyhovět žádosti 

na změnu územního plánu na pozemku p. p. č. 191/2 v k. ú. 

Choustníkovo Hradiště. 

 

ZO č. 37/3/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo zamítnutí žádosti o 

změnu územního plánu na pozemků p. p. č. 9/2, 9/4 a 1194/ 7 v   

  k. ú. Choustníkovo Hradiště. 

 

ZO č. 38/3/2019 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo zamítnutí žádosti 

paní Kordové o prodeji části pozemku p. p. č. 2118 v k. ú. 

Choustníkovo Hradiště 

 

ZO č. 39/3/2019 Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště zamítnulo žádost o 

prodeji pozemku a schválilo dvanácti hlasy pověření Rady obce 

zabýváním se žádosti o pronájmu pozemku p. p. č. 1251 v k. ú. 

 

ZO č. 40/3/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo ukončení 

veřejnoprávní smlouvy o zajištění přestupkové agendy č. 

KTÚ/DOUS-2019/0483.  

 



ZO č. 41/3/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo dohodu č. 

ŠPP/DOHO-2019/0596 o vytvoření společného školského 

obvodu spádové základní školy – Základní škola Schulzovy sady.  

 

ZO č. 42/3/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo zveřejnění záměru 

prodeje části pozemku p. p. č. 1080/1 

 

ZO č. 42/3/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo poslední termín na 

podání žádosti o změně Územního plánu č.1 do 31. 7. 2019. 

 

ZO č. 43/3/2019 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo na pověření pana 

MUDr. Lubomíra Jadrného přípravou podkladů pro realizaci 

výsadby veřejné zeleně mezi kostelem a cestou.  

 

ZO č. 44/3/2019 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo podepsání smlouvy 

s panem Koláčným na vedení projektového managementu a 

přípravě podkladů k výběrovému řízení na dotační projekt POV 

2019 Královéhradeckého kraje ,,Dostavba sportovního a 

společenského reálu v Choustníkově Hradišti.“ 

 

 


