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Obec Hradiště 36 338087biroh
e-mail: obec,hradiste@ rokvcanv.cz, www. hradistenadberounkou.cz,

tel, r +42073 2 7 4a525, lČ: 00573990, Číslo účtu/kód ban ky: 843073339/0800

Program a pozvánka
na 1. zasedání zastupitelstva obce Hradiště

konané v pátek 5. února 2a2l.
Místo: č. p. 36; Čas 19:00 hod.

Jedndní zustupitelstva obce je veřejné.
Program:

1. Yolba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. §chválení programu 1. zasedání ZO tlradiště v roce 2021.
3. §chválenízápisu z 8. zasedání ZO Hradištěv roce 202a.
4. Schválení,,Dohody o ukončení účinnosti §mlouvy o využívání informaóniho

systému VIRTUO§."
5. §chvólení ,ol)odatku č. 2 ke §mlouvě o nájmu neby"tových prostor * místní

pohostinství č. p. 34 (č. j.Hl - 9 - 4na2q."
6. Schválení Dodatku č. 1 (změna termínu) ke Smlouvě č. 2 - Yýměna části

stávajícího vodovodniho potrubí k vodojemu v obci Hradiště vedené přes p. č.
104, 1105, 1106n tla7 alJlln" s íirmou BRAVOS - Jaroslav Vonásek

1. §chvátení dodatku ě. 1 (změna termínu) ke smlouvě o dílo ,rVýměna olektro
kabelu amorltáž elektro přípojky kvodojemu v obci [Iradiště.

8. Schválení onSmlouvy o dílo - opraya poruchy vodovodního řádu na p. č. 1049,
1,122 a111ll1.

9. Schválení podání žádostí o dotací v rámci Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje a to žádost o dotaci na výměnu oken a lybudování
rozvodů rlstředního topení s osazením elektrického kotle, jako zdroje tepla a
žádosti o dotaci oa zpracooání Ůzemního plánu obce Hradiště.

10. Schválení zveřejnění Záměru vyměnit stávající 4 ks oken a 1 ks vchodových
dveří avybudovat rozvody ústřednfto topení s osazením elektrického kotle jnko
zdroje tepla v objekfu OU č. p.36

11. Projednání,rZáměrů" obce Hradiště o odkoupení p. č. 1061 (ostatní plocha} o
v/měře 375 m2 a prodeje p. č. 1 320 (ostatní plocha) o výměře 380 m2.

12. Projednání r,,Záměrů" obce Hradiště o odkoupení p. č. 1057 o výměře 1 378 m2
a p. č. 1056 (ostatní plocha) o výměře 700 m2, dále prodeje p. č. 901 (ostatní
plocha) o výměře 3 136 m2.

13. Seznámení s Rozpočtovým opatřením č.l0l2020.
14. Projednání r,Zádosti o připojení se k mezinárodní kampani o,Vlajka pro Tibet.oo
15. Různé.
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