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konaného dne
 

21.12.2021 

č. 4/2021 

Zastupitelstvo obce Obědovice: 

1. schvaluje program veřejného zasedání 

2. 
schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu z veřejného zasedání obecního 

zastupitelstva 

3. 

schvaluje uzavření „Pachtovní smlouvy“ se společností Rovina Písek, a.s. na 

zemědělské využívání pozemků v k.ú. Káranice o celkové výměře 0,5751 ha za cenu 

4000,- Kč/ha/rok 

4. 
schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejneru na 

textil se společností TextilEko s platbou 1200,-Kč/rok. 

5. schvaluje uzavření dodatku č.27 s Hradecké služby a.s. ke smlouvě o odvozu odpadu. 

6. schvaluje cenu stočného na rok 2022 ve výši 36 Kč za m3 

7. 
schvaluje aktualizovaný “Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací” pro rok 

2022 

8. 
schvaluje smlouvu o odvozu a likvidaci odpadních vod s firmou Voda CZ Service s.r.o. 

s uvedenou cenou za vysátí, odvoz a likvidaci odpadu za 335,- Kč/m3 

9. 
schvaluje dodatek č.1 smlouvy o servisní činnosti na ČOV – bez pasáže o havarijní 

službě. 

10. schvaluje hospodaření obce pro rok 2022 v rozpočtovém provizoriu 

11. 
schvaluje složení inventarizační komise a ukládá jí realizovat inventarizaci obecního 

majetku do 31.1.2022 

12. 
schvaluje dotaci v hodnotě 4000,-Kč pro knihovnu města Hradce Králové na provoz 

výměnného knižního fondu. 

13. 

schvaluje vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ve vyhlášce se 

stanovuje cena za likvidaci komunálního odpadu za občana na 730Kč. 

 

14. 

 schvaluje uzavření kupní smlouvy se ZS Kratonohy, a.s., jejímž předmětem jsou 

stavby výkrmny skotu, silážní plato, a jímka vč. kanalizace vše v k.ú Obědovice. 

 schvaluje uzavření nájemní smlouvy se ZS Kratonohy, a.s., jejímž předmětem je 

zpětný pronájem stavby výkrmny skotu a silážního plata na dobu 6 let. 

15. 
schvaluje představený dokument Program rozvoje obce Obědovice na období 2022-

2032 

16.  
Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „SMART OBEC Obědovice– webové stránky, vlastní 

mobilní aplikace“ 
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17. 

Zastupitelstvo obce Obědovice po projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Obědovice 
předloženého odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové  
 

I. ověřuje 
  

soulad Změny č. 1 Územního plánu Obědovice s Politikou územního rozvoje české republiky 
ve znění její aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 a s územně plánovací dokumentací vydanou 
Královéhradeckým krajem - dle přiloženého Odůvodnění Územního plánu Obědovice, 
doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu. ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon) a dle § 172 odst. 4 a 
5 zákona č.500/2004 Sb. správní řád. ve znění pozdějších  

předpisů. 

Zastupitelstvo obce Obědovice neshledalo žádný rozpor.  
 
 

II. s o u h la s í  

 

s vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 1 Územního plánu Obědovice zpracovaným 
pořizovatelem v samostatném odůvodnění pořizovatele a v předkládací zprávě  
 

III. rozhoduje o vydání  
 

Změny č. 1 Územního plánu Obědovice, podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisu. (dále jen: stavební 
zákon), za použití § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád. § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

                 starosta 

………………………………… 

                                      Místostarosta 

Vyvěšeno:                                                      Sejmuto: 

 


