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Program a pozránka
na 3. zasedání zastupitelstva obce Hradiště

konané 29. dubna 2022.
Místo: Obecní úřad č. p. 36; Čas 19:00 hod.

Program:
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rednúní zostupitelsna obce je veřejné.

11.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení r,Programu 3. zasedáníZO Hradiště v roce 2022."
Schválení ,,Zápisa z 2. zasedání ZO Hradiště v roce 2022."
SchváIení "Zprávy o výsledku přezkoumávání hospodařeni ÚSC Hradiště
zarok2021."
Schválení ,rSmlouvy o budoucí smlouvě o zíuenívěcného břemene a dohodu
o umístění stavby IV-12-0019723/SOBSVB/03 (zíízení kabelového vedení
přes p. č. 551/1).
Seznámení s v/ši příspěvku ze státniho rozpočtu dle zákona č.51912021Sb.,
o kompenzačním bonusu pro rok 2022.
Seznámení s l}ší poskytnuté dotace na výměnu střešní krytiny a osazení
hromosvodu na budově ou.
Projednání cenových nabídek na opravu střechy OÚ a r}běr firmy, která
akci bude realizovat. Byly poptány tfi frrmy.
Seznámení s přehledem termínů a lhůt pro ,,Volby do zastupitelstev obcí
konaných 23. a24. záři2022.
Schválení nákupu tří kontejnerů na směsný komunální odpad o objemu 1 100
l,a nákupu tří sloupků a patek k informačnímu označení obce.
Uzemní plán obce Hradiště ,,Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném
projednávání návrh Územního plánu obce Hradiště." (Zveřejněno na Úřední
desce a internetové striárrce www.hradisterradberounlrou.cz od 11 . 4. 2022,
upravený návrh Územního pr,io h je zveřejněn na
www.hradistenadberounkou.czlÚzemní plan od 23. 3. 2022 .)

Schválení ,rSmlouvy o dílo s ťrrmou Bravos obchod s. r. o. na rlýměnu
vodoměrů v obci." (Výměna vodoměrů po pěti letech provozu,)
Schválení ,,§mlouvy o dílo s firmou Lev Josef kovář a podkovář na qirobu
kovových vrat a sloupkůr" pro rozdělení dvora OÚ.
Seznámení s ,rRozpočtovým opatřením é.2v roce2022."
Schválení zápisu do ,,Kroniky obce Hradiště" za rokz02t,
Různé; Stav odběru vody, program akcí v Hradišti, sezntímení s datovými
zprávatni (žádosti o informace dle zékona t06l1999 o svobodném přístupu
k informacím).
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starosta


