
Usnesení 
4. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 30. 6. 2021 

 

 

ZO č. 37/4/2021  Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo ověřovatele 

zápisu pana Mgr. Jaroslava Macháčka a paní Ing. Svatavu 

Koubovou, sčítače hlasů pana Zdeňka Seidla a paní Hanu 

Čížkovou a zapisovatelku Petru Makovskou. 

 

ZO č. 38/4/2021 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo program jednání. 

 

ZO č. 39/4/2021 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo účetní uzávěrky za 

rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku, a to převodem 

výsledku hospodaření za rok 2020 z účtu 431 – Výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období. 

 

ZO č. 40/4/2021 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo Závěrečný účet obce 

za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 

2020 a vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce bez 

výhrad. 

 

ZO č. 41/4/2021 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo vyhotovení 

geometrického plánu v případě, že hranice prodávaného pozemku 

se zaměří metr od komunikace pro případný chodník. 

 

 

ZO č. 42/4/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo pověření Rady obce 

k výběru nejvhodnější nabídky a pověření starosty obce k 

podepsání smlouvy s nejvýhodnější nabídkou na stavební akci 

„Oprava stodoly u č. p. 79“. 

 

 

ZO č. 43/4/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo příkazní smlouvu (ve 

stejném znění jako při stavební akci „Stavební úpravy a 

energetická opatření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště“) 

mezi obcí Choustníkovo Hradiště a společností Projektis spol. s. 

r. o., se sídlem Legionářská 562, 544 01 Dvůr Králové nad 

Labem, IČO: 45537879, kde se společnost zavazuje pro obec 

obstarat občanský autorský dozor při stavbě „Oprava stodoly u č. 

p. 79“. 

 

 

ZO č. 44/4/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo příkazní smlouvy (ve 

stejném znění jako při stavební akci „Stavební úpravy a 

energetická opatření Mateřské školy Choustníkovo Hradiště“) 

mezi obcí Choustníkovo Hradiště a Ing. Radomírem Tomáškem, 



se sídlem Bezručova 1670, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

IČO: 12970841. Pan Ing. Radomír Tomášek se zavazuje obstarat 

pro obec výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním 

stavby Oprava stodoly u č. p. 79“. 

 

ZO č. 45/4/2021 Zastupitelstvo obce patnácti hlasy schválilo poskytnutí 

finančního daru Českému svazu žen Choustníkovo Hradiště ve 

výši 21.000, - Kč. 

 

 

ZO č. 46/4/2021 Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo bezplatný pronájem 

Koňské stříkačky do Hasičského muzea Chrastava, se sídlem 

Bílokostelecká 1, 463 31 Dolní Chrastava, zastoupené panem 

Miroslavem Pivoňkou, vedoucím muzea, na dobu 10 let. 

 

 


