
Usnesení 

5. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 26. srpna 2020 

 

 

ZO č. 57/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo členy komise 

pro sčítání hlasů ve složení Ing. Svatava Koubová, Jiří Hudok, 

komise pro ověření zápisu ve složení Pavlína Potocká, Petr 

Hloušek a jako zapisovatele Jaroslava Macháčka.  

 

ZO č. 58/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo program jednání 

zastupitelstva.   

 

ZO č. 59/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo záměr provedení 

víceprací na zhodnocení a rekonstrukce kuchyně v budově 

mateřské školy č.p. 42 v rozsahu dle předloženého rozpočtu.  

 

ZO č. 60/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo záměr provedení 

víceprací na kompletní rekonstrukci elektrických rozvodů, včetně 

elektronických a telekomunikačních rozvodů, v celé budově 

mateřské školy č.p. 42 dle předloženého projektu. 

 

ZO č. 61/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo záměr provedení 

víceprací na zhodnocení a rekonstrukce výtahu v budově 

mateřské školy č.p. 42. 

 

ZO č. 62/5/2020 Zastupitelstvo obce devíti hlasy schválilo barevné provedení 

fasády budovy mateřské školy č.p. 42 v kombinaci barev W0R8C 

a B0074 dle předloženého vzorníku. 

 

ZO č. 63/5/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo, aby rozhodnutím 

o vyhotovení malby na fasádě budovy mateřské školy č.p. 42 

rozhodla rada obce. 

 

ZO č. 64/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo provedení 

klempířských prvků na budově mateřské školy č.p. 42 v šedé 

barvě dle předloženého vzorníku. 

 

ZO č. 65/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo uzavření smlouvy 

o dílo s vítěznou společností ze zadávacího řízení Z&D stavby, 

s.r.o., IČ 27488055 na rekonstrukci vodovodu (akce „Vodovod 

Choustníkovo Hradiště – propoj Malus“) v hodnotě zakázky 

Kč 483.834,23 a pověření Ing. Svatavy Koubové a starosty obce 

k úpravě smlouvy o dílo. 

 

 



ZO č. 66/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo změnu usnesení 

č. 7/1/2019 ze dne 13. 2. 2019 tak, že hlavní budova bude 

odstraněna dle předchozího záměru, vedlejší stavba se dočasně 

ponechá k uskladnění potřebných věcí a demolice proběhne 

při nové výstavbě na místě. 

 

ZO č. 67/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo uzavření smlouvy 

o dílo s účastníkem poptávkového řízení na opravu fasády 

budovy č.p. 6 ve sportovním areálu za bývalou poštou se 

společností Stavební firma Stránský Černý s.r.o., IČ 03549771 

s termínem dokončení prací 31. 10. 2020 s ohledem na klimatické 

podmínky a za cenu Kč 91.367,- s DPH. Úpravou smlouvy 

pověřilo starostu obce a Ing. Svatavu Koubovou. 

 

ZO č. 68/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo pořízení čtyř kusů 

kompletů dýchací techniky výměnou za staré a dvou kusů 

náhradních nádob od společnosti Meva a.s., IČ 46708766. 

 

ZO č. 69/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo pořízení 6 ks 

hliníkových rolet na hasičské cisternové vozidlo CAS 25 

od společnosti THT Jirny v ceně Kč 56.000,- včetně DPH. 

 

ZO č. 70/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo návrh, aby obec 

odpověděla žadateli o pozemek obce parcelního čísla 139/6 v k.ú. 

Choustníkovo Hradiště, že nadále setrvávají důvody, pro které 

obec nechce předmětný pozemek prodat. 

 

ZO č. 71/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo vyřazení z projektu 

rekonstrukce veřejného osvětlení část podél místní komunikace č. 

1b. 

 

ZO č. 72/5/2020 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo provedení víceprací 

v hodnotě Kč 169.000,- na technické budově a uzavření dodatku 

ke smlouvě o dílo se společností Stavební firma Stránský Černý 

s.r.o., IČ 03549771. 

 

ZO č. 73/5/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo pověření 

místostarosty obce Zdeňka Seidla k oslovení společnosti Sonet 

Building s.r.o. a prověření vhodnosti změny technologie výstavby 

hasičské zbrojnice v rámci zpracovávaného projektu. 

 

ZO č. 74/5/2020 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo vyhlášení záměru 

prodeje části pozemkové parcely č. 915/1 v k.ú. Choustníkovo 

Hradiště o výměře 250 m2 s podmínkou, že zájemce nabídne obci 

na prodej část pozemkové parcely č. 1606 v k.ú. Choustníkovo 

Hradiště ve stejné výměře. 

 

 

 

 


