Obec Hošťka, Hošťka 75, 348 06 Přimda
Hošťka dne 22.1.2020
rozdělovník:
Hana Sojková, Karel Sojka, Havran Jan, Marek Strapek
Jan Hečko, Milan Belay , Pavla Růžičková

Čj 31/2020/Ho

POZVÁNKA
na první veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hošťka,
které se bude konat dne 29.1.2020 od 17.00 hod
v zasedací místnosti
Obecního úřadu Hošťka
Program:
1. Zahájení veřejného zasedání, určení zapisovatele a ověřovatele
zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení ze dne 18.12.2019 čj. usnesení 416/11/2019
3. Vyhodnocení VŘ na rozšíření vodovodu a kanalizace v SV části
obce Hošťka.
4. Projednání aktualizace PSZ v rámci KoPÚ Žebráky /pozemkové
úpravy/
5. Projednání aktualizace PSZ v rámci KoPÚ Hošťka /pozemkové
úpravy/
6. Schválení zásad prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví Obce
Hošťka
7. Projednání záměru prodeje p. č. 29/2 a p. č. 2913/7 v k .ú
Žebráky. Vedeno pod čj. 240/2019/Ho
8. Projednání záměru prodeje z p.č. 746/1 cca 150 m2, z p .č.
746/12 cca 1500 m2 a z p. č. 746/13 cca 500 m2 v k. ú. Hošťka.
Vedeno pod čj. 118/2019/Ho
9. projednání záměru prodeje část z p. č. 525/1 o výměře 1 186 m2
v k. ú . Hošťka. Vedeno pod čj. 118/2019/Ho
10. Schválení pronájmu z p. č. 15 o výměře 320 m2 /zahrádka/
Vedeno pod čj. 352/2019/Ho.
11. Schválení pronájmu z p. č . 15 o výměře 160 m2 /zahrádka/
Vedeno pod čj. 353/2019/Ho
12. Projednání žádosti o odkoupení p. č. 48/1 a část z p. č. 50 v k .ú.
Žebráky. Vedeno pod čj. 9/2020/Ho
13. Schválení smlouvy s novým právníkem obce /právní služby za
úkon/

14. Žádost o pronájem p. č. 354/2 a p. č. 356 v k .ú. Hošťka. Vedeno
pod čj. 16/2020/Ho.
15. Schválení podání žádosti o dotaci z MMR Praha na I. etapu
výstavby RD v obci Hošťka/vodovod a kanalizace/
16. Projednání zakoupení měřičů rychlosti/možnost získat dotaci/
17. Žádost o stanovisko k projektu pro stavební povolení ,,Most
ev. č. 19853-1 Hošťka – Žebráky – rekonstrukce - k seznámení
Ostatní
Diskuse
Žádám zastupitelstvo obce o plnou účast.
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