
 

1 

Usnesení 

4. zasedání Zastupitelstva městyse Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 8. 6. 2022 

 

ZM č. 49/4/2022  Zastupitelstvo městyse 10 hlasy schválilo ověřovatele zápisu 

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

hlasů pana Zdeňka Seidla a MUDr. Jiřího Záplatu a zapisovatele 

Petru Makovskou.  

ZM č. 50/4/2022  Zastupitelstvo městyse 10 hlasy schválilo rozšíření programu 

jednání. 

ZM č. 51/4/2022 Zastupitelstvo městyse 10 hlasy schválilo účetní závěrku za rok 

2021 a rozdělení hospodářského výsledku, a to převodem 

výsledku hospodaření za rok 2021 z účtu 431 – Výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období. 

ZM č. 52/4/2022  Zastupitelstvo městyse 10 hlasy schválilo Závěrečný účet obce 

za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2021 s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením obce bez výhrad. 

ZM č. 53/4/2022  Zastupitelstvo městyse 11 hlasy schválilo Plán financování 

obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 

v předloženém znění. 

ZM č. 54/4/2022  Zastupitelstvo městyse 9 hlasy schválilo revokaci usnesení ZO č. 

21/2/2022 a toto usnesení bude zrušeno. 

ZM č. 55/4/2022 Zastupitelstvo městyse Choustníkovo Hradiště rozhoduje o poří-

zení Změny č. 1 Územního plánu Choustníkovo Hradiště zkráce-

ným postupem (jejím předmětem budou zastupitelstvem odsou-

hlasené (tzv. zařazené) záměry a související úpravy, a to zejména 

dopravní řešení v souvislosti s napojením města Dvůr Králové 

nad Labem na dálnici D11 - v návaznosti na pořizovanou Změnu 

č. 4 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, vymezení nových 

nebo rozšíření stávajících zastavitelných ploch (ploch přestavby) 

pro bydlení, občanskou vybavenost, infrastrukturu, výrobu, skla-

dování, ploch zeleně a veřejných prostranství, změna způsobu vy-

užití některých stabilizovaných ploch nebo ploch změn, úpravy 

regulativů u některých ploch s rozdílným způsobem využití, ak-

tualizace zastavěného území, vyhodnocení souladu s aktualizova-

nou nadřazenou dokumentací (Politika územního rozvoje České 
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republiky, Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje) a 

dalšími podklady (územní studie apod.), uvedení územního plánu 

do souladu se skutečností, úpravy vyvolané změnou právních 

předpisů apod. Ke Změně č. 1 Územního plánu Choustníkovo 

Hradiště bude pořízeno Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území. 

 

Zastupitelstvo městyse Choustníkovo Hradiště rozhoduje v rámci 

Změny č. 1 Územního plánu Choustníkovo Hradiště prověřit 

jednotlivé záměry, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 zápisu.  

Zastupitelstvo městyse Choustníkovo Hradiště schvaluje pořizo-

vatele Změny č. 1 Územního plánu Choustníkovo Hradiště, kte-

rým bude Městský úřad Dvůr Králové nad Labem jako příslušný 

úřad územního plánování ve smyslu § 6 zákona číslo 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

v platném znění. 

 

Zastupitelstvo městyse Choustníkovo Hradiště pověřuje starostu 

Ing. Jana Vogla, aby podal u příslušného úřadu územního pláno-

vání (MěÚ Dvůr Králové nad Labem) žádost o výkon pořizova-

telské funkce Změny č. 1 Územního plánu Choustníkovo Hra-

diště. 

 

Zastupitelstvo městyse Choustníkovo Hradiště schvaluje Ing. 

Jana Vogla jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat 

s pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Choustníkovo Hra-

diště. 

 

ZM č. 56/4/2022  Zastupitelstvo městyse 12 hlasy schválilo uzavření smlouvy 

s účastníkem zadávacího řízení č. č. 1 STAVIBET, Julia Fučíka 

96, 517 71, České Meziříčí, IČO: 274 72 92, která podala cenový 

návrh ve výši 511.189, -- Kč s DPH na akci „Asfaltové sportovní 

hřiště“.  Podpisem je pověřen starosta městyse Ing. Jan Vogl. 

ZM č. 57/4/2022  Zastupitelstvo městyse 12 hlasy schválilo uzavření smlouvy 

s účastníkem zadávacího řízení č.3 Ing. Ivan Šír projektování 

dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, Hradec Králové, 

500 02IČO: 259 62 914, která podala cenový návrh ve výši 

387.200, -- Kč s DPH na akci „Bezpečnostní úpravy na silnici 

I/37 vlivem dálnice D11“. 
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ZM č. 58/4/2022  Zastupitelstvo městyse 12 hlasy schválilo zrušení tohoto 

výběrového řízení z důvodů nepodání nabídky a realizovat další 

poptávku na Výběrové řízení „Oprava MK 31c a 1d – 

Choustníkovo Hradiště na stavební období na rok 2023.  

ZM č. 59/4/2022  Zastupitelstvo městyse 12 hlasy schválilo nabídky od Aleše 

Hetflejše, se sídlem nám. T. G. Masaryka 36, 542 32 Úpice, na 

vytvoření nového webu městysu Choustníkovo Hradiště za 

částku 45.400 Kč.  

ZM č. 60/4/2022  Zastupitelstvo městyse 11 hlasy schválilo finančního daru ve výši 

40.000, -Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Choustníkovo 

Hradiště  se sídlem Choustníkovo Hradiště č. p. 102, IČ: 

66823633. 

ZM č. 61/4/2022  Zastupitelstvo městyse 12 hlasy schválilo prodej části 

pozemkové parcely č. 1080/14 v k.ú. Choustníkovo Hradiště, dle 

geometrického plánu č, 759-164/2022 ze dne 19.4.2022, byl 

pozemek rozdělen na p.p.č. 1080/33 o výměře 27 m2, který je 

předmětem prodeje. Cena za prodej výše uvedené části pozemku 

je 200,- Kč za 1 m2. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na 

úřední desce v termínu od 7.4.2022 do 23.4.2022. 

Dále schválilo koupi části pozemkové parcely č. 84 v k.ú. 

Choustníkovo Hradiště, dle geometrického plánu č, 759-

164/2022 ze dne 19.4.2022, byl pozemek rozdělen na p.p.č. 84/2, 

o výměře 19 m2, který je předmětem koupě. Cena pozemku za 

nákup byla dohodnuta smluvně je výši 200,- Kč za 1 m2.  

ZM č. 62/4/2022  Zastupitelstvo městyse 11 hlasy schválilo uzavření smlouvy o 

zabezpečení sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování 

tříděných komunálních odpadů se společností Granplast s.r.o., se 

sídlem Staré Ždánice 208, PSČ 533 44, IČO: 288 20 215. 

ZM č. 63/4/2022  Zastupitelstvo městyse 11 hlasy schválilo ukončení vyplácení 

daru pro uprchlíky před válečným konfliktem z Ukrajiny, který 

sloužil na nákup základních potravin a hygieny v potravinách u 

paní Drškové a paní Pochobradské. 

ZM č. 64/4/2022  Zastupitelstvo městyse 11 hlasy schválilo programu a finančního 

rozpočtu na Den městyse Choustníkovo Hradiště. 
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ZM č. 65/4/2022  Zastupitelstvo městyse 11 hlasy schválilo poskytnutí finančního 

daru pro paní Svatavu Koubovou na výstavbu domovní čističky 

odpadních vod v městusu Choustníkovo Hradiště ve výši 30.000 

Kč. 

 

 

 

 

 

 

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

       Ing. Jan Vogl             Zbyněk Šmíd   

   starosta městyse        místostarosta městyse                                                              

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jaroslav Macháček                                                       Ing. Svatava Koubová 

      ověřovatel zápisu                                                                 ověřovatel zápisu 

 

 

 

 


