
Usnesení 

4. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 4. září 2019 

 

 

ZO č. 45/4/2019 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo ověřovatele zápisu 

pana Petra Slabého a pana Petra Hlouška, sčítače hlasů pana 

MUDr. Jiřího Záplatu a pana Zdeňka Seidla.  

 

ZO č. 46/4/2019 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo zápis ze zasedání 

zastupitelstva obce, které se konalo dne 19. června 2019.  

 

ZO č. 47/4/2019 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo rozšíření programu 

jednání.   

 

ZO č. 48/4/2019  Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo střednědobý výhled 

2021–2024. 

 

ZO č. 49/4/2019 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo změnu územního 

plánu na pozemku p. p. č. 227/2 v k. ú. Choustníkovo Hradiště na 

bydlení venkovské. 

 

ZO č. 50/4/2019  Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo podání 

žádosti o bezúplatný převod v souladu se zákonem č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

pozemkové parcely č. 1194/4 v katastrálním území Choustníkovo 

Hradiště s odůvodněním, že se na pozemkové parcele nachází 

těleso chodníku, který je ve vlastnictví obce Choustníkovo 

Hradiště a je zařazen do pasportu komunikací obce Choustníkovo 

Hradiště pod číslem MK 3d úsek 2. 

 

 

ZO č. 51/4/2019 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo uzavření smlouvy i 

uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti u pozemku p. p. č. 620/16 v k. ú. Choustníkovo 

Hradiště.  

 

ZO č. 52/4/2019 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo zveřejnění záměru 

prodeje pozemku p. p. č.1200 v k. ú. Choustníkovo Hradiště, 

znaleckým posudkem zjištěna cena v čase a místě obvyklém a 

pověřením pana Jaroslava Macháčka vytvořením smlouvy o 

smlouvě budoucí na koupi pozemku p. p. č. 1081/11 v k. ú. 

Choustníkovo Hradiště.  

  



ZO č. 53/4/2019 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo prodej pozemku, 

který vznikne zaměřením geometrického plánu z pozemku p. p. 

č. 1081/1 v k. ú. Choustníkovo Hradiště panu Vladimírovi 

Vaníčkovi za 200, -- Kč za m2 a aby kupující uhradil náklady na 

odměření, návrh na vklad do katastru nemovitostí.  

 

ZO č. 54/4/2019 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo podání žádosti o 

dotaci na projekt „Stavební úpravy Mateřské školy 

v Choustníkově Hradišti“ u Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

 

ZO č. 55/4/2019 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo uzavření smlouvy 

s dotační kanceláří Drag na projekt „Stavební úpravy Mateřské 

školy v Choustníkově Hradišti“ u Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR. 

 

ZO č. 56/4/2019 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo zamítnutí žádosti o 

směnu pozemků ze dne 23. 2. 2018 a dále pověřilo pana Jaroslava 

Macháčka a pana Zbyňka Šmída jednáním s panem Teichmanem 

o prodeji pozemku p. p. č. 1723 v k. ú. Choustníkovo Hradiště.  

 

ZO č. 57/4/2019 Zastupitelstvo obce osmi hlasy schválilo zadání projektové 

dokumentace na zasíťování pozemků a komunikace v Zóně Z9 a 

pověřilo tím pana starostu Ing. Jana Vogla.  

 

ZO č. 58/4/2019 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo vytvoření ankety do 

Novin Choustníkova Hradiště a svoláním mimořádného jednání 

Zastupitelstva obce v jednání o dálnici D11.  

 

ZO č. 59/4/2019 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo, aby se žádostí paní 

Kateřiny Maternové podanou dne 2.9.2019 zabývala Rada obce.  

 

ZO č. 60/4/2019 Zastupitelstvo obce jedenácti hlasy schválilo, aby jednání 

Zastupitelstva obce konalo dle potřeby a rozhodnutí pana 

starosty.  

 

 


