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Program

Program a pozvánka
na 5. za§edání zastupitelstva obce Hradiště

konané 27. srpna 2021,.

Místo: č. p. 34; Čas 19:00 hod.

Jednóní zustupitelstvu obce je veřejné.

1. Yolba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu 5. zasedáníZOHradiště v roce202l.
3. Schválení zápisu z 4.uasedání ZO Hradiště v roce 2a2l.
4. Seznámení se stavem zpracováním Územního plánu obce Hradiště:

- Oznámení společnóho jednání o Návrhu územniho plánu Hradiště,.
- n,Návrh územního plánu obce Hradiště" dle § 50 stavebního zákona (vyvěŠen
na Ún obce a na adresách www.Rokycany.cz a www.hradistenad
berounkou.cy'.

5. Schválení Smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě
napět'ové hladiny 0,4 KW (NN).

6. §eznámení s 5. rozpočtovým opatřením v roc§ 2a21.
7. Projednání a schválení ,rProjektu sociální auto - Domov Zvíkoveckr{ KytiČka.ft
8. §eznámení se stížností a postupem starosfy při řešení stížnosti na postup při

prodeji p,č.26512.
9. Projednání a případnó schválení žádosti o ,oPříspěvek na provoz ordinace

praktického lékaře ve Mlečicích.
10. Souhlas se stavbou rodinného domu na p. č. 2§l8.
11. Souhlas s připojením rodinného domu na p. č. 25318 k vodovodnímu řádu.
12. Souhlas s připojením pozemku p. č. 25318 v obci Hradiště na místní komunikaci

p. č.55l/l.
13. Oznámení - Zahájení společného íizení - rodinný dům na pozemku 253/8

(zahrada) v k ú. Hradiště nad Berounkou.
14. Seznámení s žádostí hejtmanky PK -Žádosto zastavení dětslrých exekucí.
15. Projednánízáméru na pronájem části p. č.26515 pod e, é.32.
16. Projednání žádosti o pronájem části p. č. 265118 nad ev. č. 36.
17. Ruzné.

- seznámení s projektem ,rletní putovní kino.oí

Pavel Šubrt v. r.
starosta obce Hradiště
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