
Usnesení 
5. zasedání Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 25. 8. 2021 

 

 

ZO č. 47/5/2021  Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo ověřovatele 

zápisu pana Mgr. Jaroslava Macháčka a pana Ing. Antonína 

Krobota, sčítače hlasů pana Zdeňka Seidla a pana MUDr. Jiřího 

Záplatu a zapisovatelku Petru Makovskou. 

 

ZO č. 48/5/2021 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo program jednání. 

 

ZO č. 49/5/2021 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo výsledek 

výběrového řízení na akci „Demolice objektů na pozemku p.č.st. 

26, k.ú. Choustníkovo Hradiště“ a uzavření smlouvy o dílo 

s účastníkem zadávacího řízení č. 2 - Stavební firma 

STAVHAUS s.r.o., se sídlem náměstí Odboje 1843, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem, IČ: 044 69 739 na akci „Demolice objektů 

na pozemku p.č.st. 26, k.ú. Choustníkovo Hradiště“. Dále 

pověřením pana starostu Ing. Jana Vogla podpisem smlouvy. 

 

ZO č. 50/5/2021 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo uzavření smlouvy 

s Ing. Radomírem Tomáškem o provedení technického dozoru 

nad prováděním stavby „Demolice objektů na stavební parcele č. 

26 v k.ú. Choustníkovo Hradiště“ za cenu Kč 10.000, - bez DPH. 

 

ZO č. 51/5/2021 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo podání žádosti o 

zařazení JSDH Choustníkovo Hradiště z JPO V do JPO III. 

 

 

ZO č. 52/5/2021 Zastupitelstvo obce dvanácti hlasy schválilo smlouvu o 

poskytnutí služeb s Diakonií Broumov, sociální družstvo, se 

sídlem Husova 319, Velká Ves, Broumov, IČ: 492 89 977. 

Předmětem smlouvy je umístění a obsluha kontejneru pro sběr 

použitého textilu od obyvatel obce Choustníkovo Hradiště, 

zajišťování vývozu a udržování pořádku kolem předmětných 

kontejnerů na textil. 

 

 

ZO č. 53/5/2021 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo žádost o finanční dar 

30.000, - Kč pro SDH Choustníkovo Hradiště, zastoupené Janem 

Senetou, na zajištění pořádání kulturních akcí v obci 

Choustníkovo Hradiště. 

 

 

 

 

 



ZO č. 54/5/2021 Zastupitelstvo obce třinácti hlasy schválilo nájemní smlouvu 

s Lesy ČR, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec 

králové, IČO:42194651 na pronájmu pozemkových parcel č. 

2168,2169,2174 a 2177 v k.ú. Choustníkovo Hradiště. Celkové 

roční nájemné tak činí 3 429,- Kč bez DPH, cena bude vždy k 1.1. 

valorizována. 

 


