
Igt

-Ý!*
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Usnesení č.O6|2OL9 z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Hradištko konaného dne 30. září2Ot9
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2,

cAsT A

7.

zastupitelstvo obce schvaluje:

Program veřejného zasedán í zastupitelstva obce Hradištko.

Záměr prodeje pozemku odděleného z pozemku p, č, 389/23, ostatní plocha,
manipulační plocha, o výměře 471 m2 na základě GP č,3OI0-7l2O19. Pozemek p.č.

389/23 ie vedený k.ú, Hradištko pod Medníkem, zapsaný v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ, na
listu Vlastnictvi 10001.

Aktualizaci úseků komunikací, které budou zařazeny Obecním úřadem Hradištko do
kategorie místní komunikace podle přehledu aktualizovaných úseků.

Přijetí dotace ve výši 1,.282.319,0O Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského lnfrastru kturn ího fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace na realizaci projektu ,,Hradištko - lokalita Nade Vsí, tlaková
kanalizace, napojenína Čov", ev. č. projektu lsF lŽlv /o38939/2ol9.
Přijetí dotace z Ministerstva kultury z programu Veřejné informačníslužby knihoven
(VlSK), podprogram lnformační centra veřejných knihoven (VlSK 3 - 2. výzva) na
projekt,,Modernizace knihovního systému a zavedení půjčování e-knih".

Rozpočtovou změnu č. 05/2019, kterou se zvyšují rozpočtové příjmy o částku 881 tisíc
Kč na celkových 82,487,5 tisíc Kč po provedené rozpočtové změně a rozpočtové
výdaje se zvyšují o částku 698 tisíc Kč na celkových 89.493,5 tisíc Kč po provedené
rozpočtové změně.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradištko na roky 2o2o - 2023.

Zastupitelstvo obce volí:

člena návrhové komise: Miloš Neužil

Člena návrhové komise: lng. Ladislav Vondrášek

Ověřovatelku zápisu: Mgr. Lenka Kostečková

oVěřovatele zá pisu: Tomáš Pipota
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lll.

t.

2.

3.

zastupitelstvo bere na vědomí:

lnformaci starostky o kontrole zápisu a plnění usnesení zveřejného zasedání
zastupitelstva obce ze dne 7. srpna 2019.

lnformaci starostky o přípravách rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše a podaných
požadavcích obce Hradištko.

lnformaci starostky o připravovaných záměrech pronájmů části prostor v č.p. 327,
dále bu§ovy č.p.303 a části pozemku (oboje k.ú. Hradištko pod Medníkem) a části
pozemku par. č.7oo/I3 (k.ú. Štěchovice}.

lnformaci starostky o postupu stavebních prací investiční akce Přístavba a nástavba
ZŠ Hradištko s blížícím se termínem dokončení l. etapy.

lnformaci místostarosty o přípravách investiční akce,,Hradištko - lokalita Nade Vsí,
tla ková kanalizace, napojenína ČOV".

V Hradištku dne 30. září 2019

4,

5.

Návrhová komise:

Miloš Neužil

lng. Ladislav Vondrášek

Vyvěšeno na úřednídesce dne:

sňato z úřední desky dne:
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RadkáÁvobodová
starostka'obce Hradištko
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Usnesení č. O6l20L9 z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Hradištko konaného dne 30. září2O79

čAsT B

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Zprávu o vyhodnocení požadavků uplatněných k návrhu zadání územního plánu
Hrad ištko.

||. Zastupitelstvo obce souhlasí;

1. Se závěry uvedenými ve Zprávě o vyhodnocení požadavků uplatněných k návrhu
Zadání územního plánu Hradištko.

lll. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Ve smyslu ustanovení § 6 odst, 5, písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánovánía stavebním řádu, v platném znění, upravené Zadání územního
plánu Hradištko.

lV. zastupitelstvo obce ukládá starostce:

1. Zajistit zpracovánínávrhu územního plánu v souladu se schváleným zadáním.

2, Zaslat registrační list Krajskému úřadu Středočeského kraje.

V Hradištku dne 30. září 2019

Návrhová komise:

Miloš Neužil

lng. Ladislav Vondrášek

Vyvěšeno na úřednídesce dne:

sňato z úřednídesky dne:

l.

1.
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