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Usnesení 

5. zasedání Zastupitelstva městyse Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 20.7. 2022 

ZM č. 67/5/2022  Zastupitelstvo městyse 10 hlasy schválilo ověřovatele zápisu 

pana Mgr. Jiřího Popova a MUDr. Jiří Záplaty, sčítače hlasů pana 

Petra Hlouška a Pavlínu Potockou a zapisovatele Ing. Jana Vogla.  

ZM č. 68/5/2022 Zastupitelstvo městyse 10 hlasy schválilo rozšíření programu 

jednání.  

ZM č. 69/5/2022 Zastupitelstvo městyse se 11 hlasy schválilo předložený návrh 

jednatele společnosti GeoFaN s.r.o Michala Frice na novém 

návrhu dopravního značení v městysu Choustníkovo Hradiště.  

ZM č. 70/5/2022 Zastupitelstvo městyse se 11 hlasy schválilo rozšířit živnostenské 

oprávnění pro městys Choustníkovo Hradiště. Rozšíření 

živnostenského oprávnění na předmět podnikání: Výroba, 

obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona, obory činnosti – Velkoobchod a maloobchod, doba 

platnosti na dobu neurčitou. 

ZM č. 71/5/2022 Zastupitelstvo městyse se 9 hlasy schválilo dar ve výši 150.000, 

- Kč pro Římskokatolickou farnost – děkanství Dvůr Králové nad 

Labem na opravu střešních krovů v kostele Povýšení sv. Kříže 

v Choustníkově Hradišti. Zastupitelstvo stanovuje podmínku, že 

finanční dar na opravu kostela musí být prostavěn do 1 roka od 

podpisu darovací smlouvy, jinak musí být finanční dar vrácen.  

ZM č. 72/5/2022 Zastupitelstvo městyse se 12 hlasy schválilo dodatek č.2 k SOD 

se společností PFF – stavební společnost s.r.o., Verdek 19, 544 

01 Dvůr Králové n./L. na stavební akci „Oprava stodoly u č.p. 

79“.  

ZM č. 73/5/2022 Zastupitelstvo městyse se 12 hlasy schválilo dodatek č.1 k SOD 

se společností PDV Stavby s.r.o., se sídlem Pivovarská 579, 552 

03 Česká Skalice na obnově vodovodu a kanalizace „Vodovod a 

kanalizace Choustníkovo Hradiště – oprava Kozí kout“. 

ZM č. 74/5/2022 Zastupitelstvo městyse se 12 hlasy schválilo schválení smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (č. sml. 

8800107866/1/BVB/P) a souhlas s umístění stavby 

plynárenského zařízení přeložka STL plynovodu PE 63 

(výšková), k.ú. Choustníkovo Hradiště, p.č. 1080/1 v rámci akce 

„III/29923 Choustníkovo Hradiště“ – číslo stavby 8800107866. 

Budoucí oprávněný bude GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 

940/96, Klíše 400 01 Ústí nad Labem 



 

2 

ZM č. 75/5/2022 Zastupitelstvo městyse se 12 hlasy schválilo Smlouvu o připojení 

odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4kV (NN) (č. sml. 22_SOP_01_4121973965) 

se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, Děčíně 

IV – Podmokly, Teplická 874/8. 

ZM č. 76/5/2022 Zastupitelstvo městyse se 12 hlasy schválilo smlouvu o právu 

provést stavbu (č. sml. PRSS-TU č. 261/2022/JV) s investorem 

Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 

500 03 Hradec Králové. 

ZM č. 77/5/2022 Zastupitelstvo městyse se 12 hlasy schválilo darovací smlouvy o 

smlouvě budoucí darovací (č. sml. 261/2022/JV), číslo stavby 

36554, budoucí obdarovaný bude Královéhradecký kraj, se 

sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. 

ZM č. 78/5/2022 Zastupitelstvo městyse se 12 hlasy schválilo 4 varianty 

pohlednic. Dvě varianty jsou přepis již historických pohlednic. 

Další pohlednice bude složena z místních budov s erbem a 

poslední pohlednice bude letecký pohled na městys.   

ZM č. 79/5/2022 Zastupitelstvo městyse se 12 hlasy schválilo Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo se společností Ing. Ivan Šír, projektování 

dopravních staveb CZ s.r.o., se sídlem: Haškova 1714/3, 500 02 

Hradec králové, zastoupenou: Ing. Ivanem Šírem, jednatelem, IČ 

259 62 914 na projektové dokumentaci „Bezpečnostní úpravy na 

silnici I/37 vlivem dálnice D11“. 

 

 

 

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

       Ing. Jan Vogl             Zbyněk Šmíd   

    starosta městyse        místostarosta městyse                                                               

 

 

 

 

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

Mgr. Jiří Popov        MUDr. Jiří Záplata 

  ověřovatel zápisu                                                                 ověřovatel zápisu 


