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Program a pozvánka
na2. za§edání za§tupitelstva obce HradiŠtě

konané 25.března2022.
Místo: Obecní úřad č. p.36; Čas 19:00 hod.

Program:

1.
)
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Jednóní zostupitelsna obce je veřejné.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení ,,Programu 2. zasedáníZO Hradiště v roce 2022."
Schválení ,rZápisu z 1. zasedání ZO Hradiště v roce 2022.'
Schválení ,,Smlouvy o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2022.*
Schválení ,,Nájemní smlouly na pronájem části pozemku p. č. 54411 o
velikosti ll4 m2, (Zámér byl zveřejněn od 19 . 2. - 14. 3 . 2022).
Projednání žádosti o pokračování podpory ,,Linlcy bezpečí."
Souhlas § ,rDarovací smlouvou - finanční dar ve výši 2 300 Kč pro
Rakovnicko o. p. §." na ekologickou akci Čistá Berounka.
Projednání a odsouhlasení příspěvku pro Centrum zdravotně postižených
Plzeňského kraje o. p. s.
Projednání konceptu nové pojistné smlouvy s Generali, Ceská pojišt'ovna.
Seznámení se ,rStudií revitalizace obecního rybníka.(
Projednání návrhu ,,Vydavatelství místopopisného tisku PROXIMA
Bohemia s. r. o."
Projednání návrhu starosty na způsob odvozu směsného komunálního
odpadu (tc č.200 301).
Seznámení s informací o připravené rekonstrukci části distribuční sítě NN
v obci Hradiště.
Projednání nákupu kotle pro č. p. 17. Výběr kotle o výrobců.
Uzemní plán - podklady, postup prací.
Různé: Registrace na akci Hodina země, zákon 10611999 - uvedení o podaní od
p. Rusa a pí. Timové, digitalizace veřejné správy a elektronická spisová služba,
aktualizace seznírmu improvizovaných objektů k ukfytí.
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Vyvěšeno na úřední desce,lG .3. @le
Zveleiněno na inteínetové stránce:

úřední el, desce
,ťww.hradi§tenadberounkou.cz

Vyvěšeno na úřední lesce. /6.9 .Ían
Svěšeno z úřednídesky: k.s . !.oz?-

§věšgno z úřednídesky: lC . s, do,íL


