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Usnesení 

8. zasedání Zastupitelstva městyse Choustníkovo Hradiště 

které se konalo 19.10.2022 

 

ZM č. 93/8/2022  Zastupitelstvo městyse patnácti hlasy schválilo členy komise 

pro sčítání hlasů ve složení Petr Slabý a MUDr. Jiří Záplata, 

komise pro ověření zápisu ve složení Mgr. Jaroslav Macháček 

a Ing. Svatava Koubová. Zapisovatelka paní Petra Čermáková. 

ZM č. 94/8/2022  Zastupitelstvo městyse patnácti hlasy schválilo rozšíření bodu 

jednání. 

ZM č. 95/8/2022  Zastupitelstvo městyse čtrnácti hlasy schválilo návrh, aby 

starostou městyse Choustníkovo Hradiště byl pan Ing. Jan Vogl 

s tím, že pro výkon funkce starosty městyse bude uvolněn. 

ZM č. 96/8/2022  Zastupitelstvo městyse čtrnácti hlasy schválilo, aby byl jeden 

místostarosta městyse s tím, že pro výkon funkce místostarosty 

městyse nebude uvolněn. 

ZM č. 97/8/2022  Zastupitelstvo městyse deseti hlasy schválilo, aby místostarosta 

městyse Choustníkovo Hradiště byl pan Zbyněk Šmíd s tím, 

že pro výkon funkce místostarosty městyse nebude uvolněn. 

ZM č. 98/8/2022  Zastupitelstvo městyse čtrnácti hlasy schválilo na místo třetího 

radního městyse Choustníkovo Hradiště pana Mgr. Jiřího 

Popova, který pro výkon funkce radního městyse nebude 

uvolněn. 

ZM č. 99/8/2022  Zastupitelstvo městyse čtrnácti hlasy schválilo na místo čtvrtého 

radního městyse Choustníkovo Hradiště pana Petra Hlouška, 

který pro výkon funkce radního městyse nebude uvolněn. 

ZM č. 100/8/2022  Zastupitelstvo městyse čtrnácti hlasy schválilo na místo páté 

radní městyse Choustníkovo Hradiště paní Ing. Svatavu 

Koubovou, která pro výkon funkce radní městyse nebude 

uvolněna. 

ZM č. 101/8/2022  Zastupitelstvo městyse patnácti hlasy schválilo zřízení 

finančního výboru a kontrolního výboru, přičemž každý z nich 

bude mít tři členy.  

ZM č. 102/8/2022  Zastupitelstvo městyse třinácti hlasy schválilo na místo předsedy 

finančního výboru pana Daniela Pavlise. 
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ZM č. 103/8/2022  Zastupitelstvo městyse třinácti hlasy schválilo na místo členky 

finančního výboru paní Hanu Čížkovou. 

ZM č. 104/8/2022  Zastupitelstvo městyse čtrnácti hlasy schválilo na místo člena 

finančního výboru pana Jana Senetu. 

ZM č. 105/8/2022  Zastupitelstvo městyse dvanácti hlasy schválilo na místo 

předsedy kontrolního výboru pana Mgr. Jaroslava Macháčka. 

ZM č. 106/8/2022  Zastupitelstvo městyse čtrnácti hlasy schválilo na místo člena 

kontrolního výboru pana Jiřího Hudoka. 

ZM č. 107/8/2022  Zastupitelstvo městyse osmi hlasy schválilo na místo člena 

kontrolního výboru pana Petra Slabého. 

ZM č. 108/8/2022  Zastupitelstvo městyse patnácti hlasy schválilo, že v souladu 

s § 74 odst. 3 zákona o obcích se při souběhu výkonu několika 

funkcí odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva městyse 

poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí 

zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

ZM č. 109/8/2022  Zastupitelstvo městyse patnácti hlasy schválilo odměnu za výkon 

funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse ve výši 500 Kč 

za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 20.10.2022. 

ZM č. 110/8/2022  Zastupitelstvo městyse třinácti hlasy schválilo odměnu za výkon 

funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 

městyse ve výši 12.300 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována 

ode dne 20.10.2022.  

ZM č. 111/8/2022  Zastupitelstvo městyse čtrnácti hlasy schválilo odměnu za výkon 

funkce radního jako neuvolněného člena zastupitelstva městyse 

ve výši 4.000 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 

20.10.2022.  

ZM č. 112/8/2022  Zastupitelstvo městyse třinácti hlasy schválilo odměnu funkce 

předsedy kontrolního a finančního výboru ve výši 1.300 Kč 

za měsíc a člena výboru kontrolního a finančního výboru 

zastupitelstva ve výši 1.000 Kč za měsíc. Odměna bude 

poskytována ode dne 20.10.2022.   

ZM č. 113/8/2022  Zastupitelstvo městyse třinácti hlasy schválilo pracovní poměr 

zastupitelky městyse slečny Kateřiny Křížkové. Pracovní 

smlouva je na pozici „Fotografka kulturních akcí“ na dobu trvání 

funkce zastupitelky městyse Choustníkovo Hradiště.  
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ZM č. 114/8/2022  Zastupitelstvo městyse patnácti hlasy schválilo uzavření kupní 

smlouvy se společností RÝCHOLKA s.r.o., se sídlem č.p. 26, 

544 42 Choustníkovo Hradiště, IČO: 48151092 na koupi 

pozemku – parcelní číslo st. 38/4 (zastavěná plocha a nádvoří) 

a součástí pozemku – parcelní ho čísla st. 38/4, v katastrálním 

území Choustníkovo Hradiště, je stavba stojící na tomto 

pozemku, a to: budova bez čísla popisného nebo evidenčního, 

označená jako zemědělská stavba, za cenu 3.000.000 Kč s tím, 

že 1.500.000 Kč bude financována ze získané dotace a částka 

Kč 1.500.000 Kč bude financována z rozpočtu městyse. 

ZM č. 115/8/2022  Zastupitelstvo městyse patnácti hlasy schválilo uzavření smlouvy 

o poskytnutí služeb (odvoz jedlého oleje) se společností 

ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o., se sídlem Církvice 57, 285 33 

Církvice, IČO: 082 98 963, zastoupenou Liborem Černohlávkem 

a ukončení aktuální smlouvy se společností MAKROILS CZ 

s.r.o., se sídlem Čajkovského 910/5, 500 09 Nový Hradec 

Králové, IČO: 02633485, zastoupenou Markem Křesťanem. 

ZM č. 116/8/2022  Zastupitelstvo městyse patnácti hlasy schválilo návrh na projekt 

„Dětské hřiště v Choustníkově Hradišti“ a podání žádosti o dotaci 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na získání finančních 

prostředků pro realizaci akce „Dětská hřiště v Choustníkově 

Hradišti“.    

ZM č. 117/8/2022  Zastupitelstvo městyse čtrnácti hlasy schválilo smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti č. 24/VBŘ/947/KAL s Lesy ČR, 

s.p. (IČO: 421 96 451) na p.p.č. 1194/2 v k.ú. Choustníkovo 

Hradiště. 

ZM č. 118/8/2022  Zastupitelstvo obce čtrnácti hlasy schválilo finančního podporu 

10.000 Kč na provoz dětského kroužku „Šikulové“, který pořádá 

městys Choustníkovo Hradiště. 

 

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

       Ing. Jan Vogl             Zbyněk Šmíd   

    starosta městyse        místostarosta městyse                                                               

 

 

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

Mgr. Jaroslav Macháček                                                       Ing. Svatava Koubová 

      ověřovatel zápisu                                                              ověřovatelka zápisu 


