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Přiloha č. 1 (počet listu: l)

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

konané 17. června 2022
Místo: Obecní úřad č. p.36; Čas 19:00 hod.

Program:
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Jednóní zostupitelstva obce je veřejné.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení rrProgramu 5. zasedániZO Hradiště y roce 2022."
Schválení ,,Zápisu z 4. zasedáníZO llradiště v roce 2022.Ď
Schválení,,Zňv érečného účtu za rok 202l."
Schválení,,Úč"tní závěrky za rok 202l."
Schválení r,Smloury o užití, implementaci a provozní podpoře informačního
systému IIELIOS Fenix."
Schválení ,Žáďosti o přezkoumání za rok 2022 a žádosti o provedení
Metodické dohlídlcy."
Schválení souhlasu s,Vydáním vyjádření/souhlasu se stavbou na akci RO
Largo 990l2S-M2022rpro RD na p. č. 2912.'( (Zámér zveřejněn 21.5.2022na
ÚD obce a na wwrr,.lrradistěnadberounkou.cz a sejmut I0. 6.2022.)
Souhlas obce Hradiště jako majitele a provozovatele vodovodního řádu s
připojením vodovodní přípojlcy k vodovodnímu řádu obce Hradiště, pro RI)
na p. č. 2912. (Zámér zveřejněn 2t. 5. 2022 na ÚO obce a na
www.hradistěnadberounkou.cz a sej mut l 0. 6. 2022.)
Souhlas s připojením k el. soustayě NNo pro RD na p. č. 29í2. (ZáííLěr zveřejněn
2l . 5 . 2022 naÚD obce a na www.hradistěnadberounkou.cz a sejmut I0. 6, 2022.)
Souhlas s povolením vjezdu pro RD na p. č. 2912 z místní komunikace p. č.
551/1. (Zám& zveřejněn 2I. 5. 2022 na ÚO obce a na
www.hradistěnadberounkou.cz a sejmut 10. 6. 2022.)
Seznámení s o,Rozpočtovým opatřením č. 4. za rok2022."
Vyjádření souhlasu s počtem zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce
Hradiště konané 23, a24. září2022.
Informace 2 projednávání Uzemního plánu obce Hradiště na MěÚ
Rokycany.
Různé.
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