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K čj. : H 1 – 13 –6/2020 

Příloha č. 1 (počet listů: 1) 

Program a pozvánka 
na 6. zasedání zastupitelstva obce Hradiště 

konané v pátek 6. listopadu 2020. 

Místo: Hradiště č. p. 34; Čas 19:00 hod. 

 

Jednání  zastupitelstva obce je veřejné. 

Program:  

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Schválení programu 6. zasedání ZO Hradiště v roce 2020. 

3. Schválení zápisu z 5. zasedání  ZO  Hradiště v roce 2020.  

4. Vyhodnocení návrhů od ateliérů územního plánování na zpracování 

„Územního plánu.“ 

5. Schválení smlouvy o pronájmu domu, pozemku a přilehlých budov na st. p. č 

23, č. p. 17. Záměr byl vyvěšen v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a jednomyslném 

rozhodnutí ZO Hradiště. 

6. Schválení výše poplatku za odpad na rok 2021. Návrh poplatku 550 - 600 

Kč/rok 2021.  

7. Projednání uzavření dvora OÚ a vydání klíčů poplatníkům za odpad 

v Hradišti od 1. prosince 2020. 

8. Projednání změn v OZV o stanovení systému sběru odpadu  a OZV o 

stanovení poplatku za odpad  - vydání nových OZV.“ 

9. Projednání výše poplatku za vodné v roce 2021. 

10. Projednání „Záměru změnit smlouvu o pronájmu nebytových prostot – 

místní pohostinství č. p. 34.“ Záměr snížit nájem je v rámci programu podpory 

podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 

způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – Nájemné“ vyhlášeného 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

11. Projednání podkladů – návrhů do „Návrhu  rozpočtu na rok 2021, výdaje a 

příjmy“ a návrhů a doplnění do „Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 

2021 – 2025.“ 

12. Souhlas s vyčleněním finančních prostředků na „Adventní setkání 28.11.2020“ 

ve výši 15 000 Kč (Rozpočet na rok 2020 – výdaje, schválen 20.12.2019 pod čj. 

H1-13-8/2019, položka 5175, § 3319).  

13. Různé. 

            

 

        

 Pavel Šubrt v. r.    

 starosta obce Hradiště 
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