
Usnesení 

3. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 12. května 2021 

 

 

ZO č. 26/3/2021 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo členy komise 

pro sčítání hlasů ve složení MUDr. Lubomír Jadrný, Pavlína 

Potocká, komise pro ověření zápisu ve složení Petr Slabý, Petr 

Hloušek a jako zapisovatele Jaroslava Macháčka.  

 

ZO č. 27/3/2021 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo program jednání 

zastupitelstva.   

 

ZO č. 28/3/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby „Choustníkovo 

Hradiště – stavební úpravy mateřské školy“ se zhotovitelem PFF 

– stavební společnost s.r.o., IČO 27507751, se sídlem Verdek 19, 

Dvůr Králové nad Labem, se kterým byla uzavřena smlouva dne 

19. 6. 2020.  

 

ZO č. 29/3/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo montáž 

zabezpečovacího systému Jablotron na budově Mateřské školy 

Choustníkovo Hradiště č.p. 42 s tím, že starosta obce bude 

pověřen podepsáním smlouvy o dílo se zhotovitelem. 

 

ZO č. 30/3/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo stavební záměr 

opravy stodoly u č.p. 79 a pověřilo radu obce k provedení 

výběrového řízení na dodavatele prací a uzavřením smlouvy 

s předkladatelem nejvýhodnější nabídky. 

 

ZO č. 31/3/2021 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo provedení oprav 

fasády a sanací zdiva domu č.p. 6 ve sportovním areálu 

za bývalou poštou se stavební společností Stránský a Černý s.r.o., 

IČ 03549771 dle přiloženého rozpočtu. 

 

ZO č. 32/3/2021 Neobsazeno 

 

ZO č. 33/3/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo uzavření smlouvy 

o dílo na poskytování služeb Gobec se společností GPLUS s.r.o., 

se sídlem Pardubice – Rosice, gen. Svobody 116 

 



ZO č. 34/3/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo podání žádosti 

o dotaci u Ministerstva zemědělství ČR na projekt s názvem 

„Posílení zdrojů a zefektivnění funkce vodovodu Choustníkovo 

Hradiště“ v rámci aktuální výzvy Ministerstva zemědělství ČR 

129 403-1_1 Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury – 

Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha 

a nedostatku vody. 

 

ZO č. 35/3/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo uzavření smlouvy 

s dotační kanceláří DRAG s.r.o. se sídlem Trutnov, Horská 634, 

IČO 01558081, která zprostředkuje podání žádosti o dotaci 

na projekt s názvem Posílení zdrojů a zefektivnění funkce 

vodovodu Choustníkovo Hradiště. Žádost o dotaci bude podána 

v rámci aktuální výzvy Ministerstva zemědělství ČR 129 403-

1_1 Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury – Podpora 

opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku 

vody. 

 

ZO č. 36/3/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo dokumentaci 

pro výběrové řízení na projektovou dokumentaci na sportovní 

multifunkční hřiště. 

 

 

 

 


