
Usnesení č. 7/2014
Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradištko dne 23.6.2014

I. Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. Změnu  způsobu měření  množství  odváděných vod z nemovitostí  v obci  Hradištko,
části  Pikovice  do  veřejné  kanalizační  sítě.  Odvádění  odpadních  vod  z nemovitostí
bude účtováno na základě stanovených směrných čísel dle Přílohy č. 12 Vyhlášky č.
428/2001 Sb., v aktualizovaném znění Vyhlášky č. 120/2011, kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

2. Nové znění Smlouvy o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury, ve které se mění
způsob  měření  odváděných  odpadních  vod  a  výše  příspěvku  na  rozvoj  veřejné
infrastruktury  na  výši  10.000,-Kč  –  viz.  příloha  č.  2.1  tohoto  usnesení.  Případně
dodatek ke smlouvám již uzavřených v intencích nového znění Smlouvy o příspěvku
na rozvoj veřejné infrastruktury.

3. Podání  žádosti  na  poskytnutí  účelové  investiční  dotace  na  odstraňování  škod
způsobených  povodněmi  v roce  2013  na  Ministerstvo  dopravy  ČR  na  částku
1.936.000,-Kč s DPH. Předmětem žádosti o dotaci je oprava lávky přes řeku Sázavu –
viz. příloha č. 3.1 tohoto usnesení.

4. Bezúplatný převod pozemků parc.č.st. 2823 včetně stavby bez č.p/č.evid. katastrální
území  Hradištko  pod  Medníkem  dle  GP  č.  2584-32/2013  pro  rozdělení  pozemku
parc.č. 604/15, katastrální území Hradištko pod Medníkem, obec Hradištko, který je
zapsán na LV č. 3232 v KN pro Středočeský kraj ve správě Krajské správy údržby
silnic  Středočeského  kraje.  Tyto  pozemky  jsou  součástí  stavby  lávky  přes  řeku
Sázavu, kterou spravuje obec Hradištko.

5. Žádost  o  vydání  souhlasu  na  rozšíření  podnikání  nakládání  s odpady  (vyjma
nebezpečných)  na pozemku ve vlastnictví  žadatele  na parcele  č.parc.  860/23 v k.ú.
Hradištko – za řekou Vltavou. Tento pozemek není v aktivní povodňové zóně – viz.
příloha č. 4.1 tohoto usnesení.

Hradištko dne 23. června 2014 

Návrhová komise :       Ing. Petr Vlk             …………………………..

                                     Tomáš Pipota            ………………………….

                                                                                                              Antonín Merta
                                                                                                        starosta obce Hradištko
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