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Přiloha č. 1 (počet listů: l)

Program a pozvánka
na 1. zasedání zastupitelstva obce Hradiště
konané 18. února 2022.
Místo: Obecní úřad č. p.36; Čas 19:00 hod.

Jednání zostupitelsívu obce je veřejné.
Program
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení orProgramu 1. zasedání ZO Hradiště v rocÉ2022.'
Schválení rrZápisu ze 8. zasedáníZ0 Hradiště v roce 202l."
Schválení ,,Rozpočtu - v/daje a příjmy na rok 2022" a ooStřednědobého
výhledu rozpočtu na rolry 2022 -2026.K
Schválení ,,Obecně závazné ryhlášky obce Hradiště č. 112022, kterou se
stanovuje úhrada vodného a stočnéhove dvousložkovéformě.o'
Schválení žádosti o dotaci z,rProgramu stabilizace a obnoly venkova
Plzeňského kraje" na výměnu střešníkrytiny a instalaci hromosvodů na
budově obecního úřadu obce Hradiště
Schválení ooSmlouvy kupní a o zíízeníslužebnosti inženýrskó sítě.'o Jedná se
o p. č. 19 (601 m2 - neplodná půda) a p. č. 22 (ltl, m2 - neplodná půda). Oba
pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí č. LV 10001, k ú. Hradiště nad
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Projednání ,,Yýročnízprávy o činnosti obce Hradiště v oblasti poskytování
informací podle zákona 10611999, o svobodném přístupu k informacím ve
znénípozdějšíchpředpisů za rok 202l.*
Schválení,,Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování stužeb pověřence pro
ochranu osobních údajů.í
Souhlas s limitem 100 000 pro starostu k provádění rozpočtových opatření.
Projednání žádosti o pronájem části pozemkové parcely p. č. 544l| v k. ú.
Hradiště nad Berounkou, pozemek je majetkem obce Hradiště.
Souhlas s ,,Dohodami o provedení práce" zastupitelů obce podle § 84,
písmeno po Zákona12812000 Sb. O obcích (obecní zYwení) na rok 2022.
Schválení ,,Inventarizace majetku a závazků za rok 2021* a ,rZápisu
vyřazovací a tikvidačníkomise."
Projednání žádosti spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani
,,Ylajka pro Tibet 10.3. 2022."
§eznámení se ooSdělením ve věci oznamovací povinnosti poplatníka
rozhlasového poplatku.o'
Projednání informace obce Mlečice o ,,Vyúčtováníneinvestičnich nákladů
naZS aMSv 2020a 202l.q
Projednání žádosti ZO ČSOP Rokycany o íinančnípříspěvek na rok 2022.
Různé
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