
                                              Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh

e-mail: obec.hradiste@rokycany.cz, www.hradistenadberounkou.cz,
tel.: +420732740525,  IČ: 00573990, Číslo účtu/kód banky: 843073339/0800

K čj. : H 1 – 13 –2/2021
Příloha č. 1 (počet listů: 1)

Program a pozvánka
na 2. zasedání zastupitelstva obce Hradiště 

konané v čtvrtek 1. dubna 2021.
Místo: č. p. 36; Čas 19:00 hod.

Jednání  zastupitelstva obce je veřejné.
Program: 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu 2. zasedání ZO Hradiště v roce 2021.
3. Schválení zápisu z 1. zasedání  ZO  Hradiště v roce 2021. 
4. Schválení „Smlouvy o poskytnutí finanční účelové dotace určené na zajištění

dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje.“
5. Schválení „Smlouvy o odkoupení p. č. 1061 (ostatní plocha)  o výměře 375 m2

v k.  ú.  Hradiště  nad Berounkou.“  (Záměr byl  zveřejněn na úřední  desce  a
www.hradistenadberounkou.cz od 6.2. – 2.3.2021.)

1. Schválení „Smlouvy o prodeji p. č. 1320 (ostatní plocha) o výměře 380 m2 v k.
ú.  Hradiště  nad  Berounkou.“  (Záměr  byl  zveřejněn  na  úřední  desce  a
www.hradistenadberounkou.cz od 6.2. – 2.3.2021.)

2. Schválení „Smlouvy o odkoupení p. č. 1057 o výměře 1 378 m2 a p. č. 1056
(ostatní plocha) o výměře 700 m2 v k. ú. Hradiště nad Berounkou.“ (Záměr byl
zveřejněn na úřední desce a www.hradistenadberounkou.cz od 6.2. – 2.3.2021.)

3. Schválení „Smlouvy o prodeji p. č. 901 (ostatní plocha) o výměře 3 136 m2 v k.
ú.  Hradiště  nad  Berounkou.“  (Záměr  byl  zveřejněn  na  úřední  desce  a
www.hradistenadberounkou.cz od 6.2. – 2.3.2021.)

4. Schválení „Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku z pobytu.“
5. Seznámení se stavem žádostí o dotace v rámci PSOV PK, a to žádost o dotaci

na  výměnu  oken  a  vybudování  rozvodů  ústředního  topení  s  osazením
elektrického kotle, jako zdroje tepla a žádosti o dotaci na zpracování ÚP obce
Hradiště.

6. Vyhodnocení nabídek a výběr firem, které byly osloveny starostou na výměnu
oken, dveří a vybudování rozvodů ústředního topení s osazením elektrického
kotle, jako zdroje tepla.

7. Projednání a schválení příspěvku ve výši 2 000 Kč na podporu „Linky bezpečí,
z. s.“ 

8. Projednání a schválení finančního příspěvku ve výši 1 210 Kč na akci „Čistá
Berounka.“

9. Různé.

                  

 Pavel Šubrt v. r.   
 starosta obce Hradiště
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