
Kčj.:H1-13412021
Příloha č. 1 (poěet listů: 1)

Program

Program a pozvánka
na 6. zasedání zastupitelstva obce Hradiště

konané 15. října 2021.
Místo: ě. p. 36; Čas 19:00 hod.

Jednání zastupitelsna obce je veřejné.

Obec Hradiště 36, 33808 Zbiroh
e-mail: olec. hradiste@ rokvcaiv.cz, www. hradistenad bergu n kcu.cz,

tel,: +4207 327 4a525, lČ: 00573990, Čislo ú čtu/t<ód ba n ky : 843073339/0800

úřední el. descc
\,Jý,,Hí. h íadislenadberounkou.cz

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení programu 6. zasedáníZOHradiště v roce202l.
3, Schválení zápisu z 5. zasedání ZO Hradiště v roce 202l.
4. Schválení inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazkít

pro rok 2021.
5. Schválení,,Plánu inventarizace majetku azávazkr& pro rok 202l."
6. Schválení vyřazovací a likvidační komise (VLK) movitého majetku obce Hradiště.
7. Seznámení se stavem zpracování Územniho plánu ÚP) obce Hradiště -

seznámení s připomínkami, kteró byly zaslány zpracovateti ÚP.
8. §chválení,,Obecně závazné vyhlášlry (OZY) obce Hradiště č. 4l202I o místním

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
9. Schválení ,,Obecně závazné ryhlášky obce Hradiště č. 512021, o stanovení

obecního systému odpadového hospodářství
10. Projednání zabezpečení dvora OÚ - uzamčení ve stanovených časech a

zab ezpečení kam erovým systém em nebo fotopastmi.
1 1. Schválení 6. rozpočtového opatřením v roce 2021.
12. Schválení,,Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí Hradiště

a íirmou Márius Pedersen."
13. Projednání žádosti o příspěvek na zřlzení r,babyboxu" v prostorách nemocnice

Rokycany.
14. Projednání žádosti o prodloužení pronájmu místního pohostinství č. p. 34 a

zveřejnění ,,,Záméru obce Hradiště prodloužit pronájem č. p.34.*
15. Schválení ,,Splátkového kalendáře - splácení dluhu na nájmu za č. p. t7."
16. Schválení ,,Smlouvy na pronájem části p. č.26515 pod e. č.32." (Zámér zveřejněn

31,8, -17.9.202I)
17. Schválení o,Smlou\T na pronájem části p. č. 265118 nad e. č. 36.* (Zámět

zveřejněn 3 1. 8. - 17. 9. 2021)
18. Různó.
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