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Usnesení 

3. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 4. 5. 2022 

 

ZO č. 39/3/2022  Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo ověřovatele zápisu 

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

hlasů pana Zdeňka Seidla a MUDr. Jiřího Záplatu a zapisovatelku 

paní Petru Makovskou a rozšíření programu jednání.  

ZO č. 40/3/2022  Zastupitelstvo obce neschválilo snížení počtu zastupitelů obce 

pro volební období 2022–2026 na 9 členů. 

ZO č. 41/3/2022  Zastupitelstvo obce deseti hlasy schválilo revokaci předchozího 

usnesení ZO č. 35/2/2022, Záměr prodeje pozemkové parcely 

číslo 1156/1 v k.ú. Choustníkovo Hradiště. 

ZO č. 42/3/2022  Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo nabídku od 

společnosti SOLLITERA, spol. s.r.o., se sídlem Lípová 93, 541 

01 Trutnov. IČO: 60917008. Cena za jednostupňovou PD 

(DUR+DSP+DPS): 28.000, - Kč bez DPH. Projektová 

dokumentace bude obsahovat: Průvodní zpráva, Souhrnná 

technická zpráva, Situace širších vztahů, Koordinační situace, 

Katastrální situace, Technická zpráva, Schéma VO a optického 

vedení, Dokladová část, Rozpočet (Soupis prací). 

ZO č. 43/3/2022  Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo nabídku od 

společnosti Atelier PROMIKA s.r.o., se sídlem  

Muchova 223/9, 160 00 Praha, Dejvice, IČO: 260 80 273, na 

projektovou dokumentaci stavební připravenosti pro optické 

kabely za 90.000, - Kč bez DPH a inženýrskou činnost pro 

společné povolení na akci „III/29923 “ za 65.000, - Kč bez DPH. 

ZO č. 44/3/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo zapracování územní 

studie „Prověření dopravního napojení města Dvůr Králové nad 

Labem na dálnici D11“ do změny č. 1 Územního plánu obce 

Choustníkovo Hradiště. Předmětná studie byla vypracována  

Ing. arch. Markem Wajsarem a Ing. Janem Vlčkem, pořizovatel 

územní studie je Městský úřad ve Dvoře Králové nad Labem.   
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ZO č. 45/3/2022  Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo ve změně č. 1 

Územního plánu Choustníkovo Hradiště. V souvislosti 

s vývojem legislativy v oblasti stavebního práva:  

 

❖ Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště rozhoduje o 

ukončení pořízení doposud pořizované Změny č. 1 Územního 

plánu Choustníkovo Hradiště. 

 

❖ Zastupitelstvo obce Choustníkovo Hradiště souhlasí se 

zahájením přípravných prací na pořízení Změny č. 1 Územního 

plánu Choustníkovo Hradiště zkráceným postupem, jejímž před-

mětem bude: 

• dopravní řešení v souvislosti s napojením města Dvůr Králové 

nad Labem na dálnici D11, a to v návaznosti na pořizovanou 

Změnu č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem a územní 

studie „Prověření dopravního napojení města Dvůr Králové nad 

Labem na dálnici D11“ do změny č. 1 Územního plánu obce 

Choustníkovo Hradiště. Předmětná studie byla vypracována Ing. 

arch. Markem Wajsarem a Ing. Janem Vlčkem. 

• vymezení nových nebo rozšíření stávajících zastavitelných ploch 

(ploch přestavby) pro bydlení, občanskou vybavenost, infrastruk-

turu, výrobu, skladování, ploch zeleně a veřejných prostranství, 

• změna způsobu využití některých stabilizovaných ploch nebo 

ploch změn, 

• případná úprava regulativů u některých ploch s rozdílným způso-

bem využití, 

• aktualizace zastavěného území, 

• vyhodnocení souladu s aktualizovanou nadřazenou dokumentací 

(Politika územního rozvoje České republiky, Zásady územního 

rozvoje Královéhradeckého kraje) a dalšími podklady (územní 

studie apod.), 

• uvedení územního plánu do souladu se skutečností (menší plo-

chy). 

 

ZO č. 46/3/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo nabídku od 

společnosti DOSPOK s.r.o., se sídlem Rýchorská 428, Trutnov, 

IČO: 07229640, a to ve vyhotovení projektové dokumentace na 

opravu živičného krytu na místní komunikaci 18c1 a 18c3 za cenu 

je ve výši 95.000, - Kč bez DPH. Termín předání PD je stanoven 

do 30.9.2022.  

 

ZO č. 47/3/2022  Zastupitelstvo obce osmi hlasy schválilo rámcovou kupní 

smlouvu o dodávce vyhrazených léčiv a doplňkového sortimentu 

se společností Medipoint Services a.s., se sídlem Frýdek Místek, 

IČO: 027 34 125. 
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ZO č. 48/3/2022  Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo pověření starosty 

obce k odpovědi panu Teichmanovi na jeho žádost o změnu 

územního plánu. 

 

 

 

 

 

 

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

       Ing. Jan Vogl             Zbyněk Šmíd   

        starosta obce        místostarosta obce                                                               

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jaroslav Macháček                                                       Ing. Svatava Koubová 

      ověřovatel zápisu                                                                 ověřovatel zápisu 

 

 

 

 


