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konaného dne 

20.12.2022 

č. 5/2022 

Zastupitelstvo obce Obědovice: 

1. schvaluje program veřejného zasedání 

2. schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 

3. schvaluje Směrnici č. 1/2022 o finanční kontrole  

4. schvaluje dodatek č. 28 s Hradeckými službami ke smlouvě o odvozu odpadů 

5. schvaluje cenu stočného pro rok 2023 ve výši 38 Kč za m3 

6. schvaluje složení inventarizační komise a ukládá jí realizovat inventarizaci obecního majetku do 31.1.2023 

7. schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě příkazní s firmou  KALVODA SLUŽBY s.r.o. 

8. schvaluje smlouvu o zřízení věcné služebnosti s firmou CETIN s.r.o. 

9. schvaluje zmařené investice - Dopravní technická infrastruktura 2011, Komunikace 216/1 – 2019 

10. schvaluje darovací smlouvu v celkové výši 400 tis. pro obec Kratonohy na podporu MŠ a ZŠ Kratonohy 

11. schvaluje dohodu o spolupráci s obcí Kratonohy o investicích do MŠ a ZŠ Kratonohy 

12. schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání s pronajímatelem místního 

obchodu 

13. ZO Obědovice v souladu s ust. § 6 odst. 5 - 6 a § 44 písm. a), resp. 55a - b zákona č. 183/2006 sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon): 

- rozhoduje, v souladu s ustanovením § 55a odst. 2 stavebního zákona, o pořízení Změny č. 2 ÚP 

Obědovice a jejím obsahu z vlastního podnětu; 

- schvaluje pořizování této změny územního plánu zkráceným postupem dle ustanovení § 55b stavebního 

zákona; 

- určuje starostu obce pana Petra Klapku pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 2 ÚP 

Obědovice dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) a ust. § 47 a dalších stavebního zákona; 

- schvaluje dle ustanovení § 6 odst. 1c) žádost obce o zajištění pořízení Změny č. 2 ÚP Obědovice 

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, tj. příslušným úřadem územního plánování 

(pořizovatel). 

  

 

 

 

 

…………………………………… 

                 starosta 

………………………………… 

                                      Místostarosta 

              

Vyvěšeno: 
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