Obec Hošťka, Hošťka 75, 348 06 Přimda
Hošťka dne 19.8.2020
Hana Sojková, Karel Sojka, Havran Jan, Marek Strapek
Jan Hečko, Milan Belay , Pavla Růžičková
Čj 249 /6/2020/Ho

POZVÁNKA
na šesté veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hošťka,
které se bude konat dne 26.8.2020 od 17.00 hod
na Obecním úřadě v Hošťce u starostky obce

Program:
1. Zahájení veřejného zasedání, určení zapisovatele a ověřovatele
zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení ze dne 26.6. čj . 198/5/2020 /Ho
3. Znova projednat přílohu č. 1 k pachtovní smlouvě Blond Breeding Žebráky
ve věci pronájmu pozemků firmě .
Měla být upřesněna výměra skutečně používaných ploch.

4. Projednání a schválení pachtovní smlouvy na část z p. č 15 o
výměře 15 m2 za účelem rozšíření zahrádky. Záměr vyvěšen od
2.7.2020 do 19.7.2020 Vedeno pod čj. 2020/2020/Ho
5. Informace o zrušení pachtovní smlouvy na zahrádku a schválení
záměru na nového propachtovatele
6. Projednání úpravy terénu vedle p. Zajíčka /materiál je k dispozici/
7. Projednání žádosti o prodej užitkového dřeva dle zásad prodeje
dřeva z obecních lesů bod 2 b). Vedeno pod čj. 212/2020/Ho
8. Projednání žádosti o odkoupení pozemků část z p.č. 525/1 o
výměře 1 186m2. Vedeno pod čj. 204/2020/Ho.
9. Informace o předání stavby obci v obci Žebráky , dne 7.8.2020
Vybudování dočišťovacích nádrží a kanalizace v Jihozápadní části
obce, a informace o stavbě
10. Informace o budoucí kontrole obce ve věci krizového štábu
a jeho úkoly
11. Informace o konání soutěže mladých hasičů SDH Hošťka dne
29.8.2020
12. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7.8.2019
Žebráky

13. Zahájení stavby v obci Hošťka zhotovitelem p. Novohradský
/voda a kanál /obytná zóna/ dle smlouvy o dílo
14. Projednání dodatku ke smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace
provozovatel Stavpro Kladruby 15. Projednání žádosti o pronájem – část z p.č. 4314/22 o výměře 100m2,
vedeno pod čj. 246/2020/Ho.
16. Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor Hošťka čp. 79.
Vedeno pod čj. 245/2020/Ho.
17. Informace o předání staveniště dne 25.8.2020 Hošťka za školou.
18. Projednání žádosti o zařazení do dotačního území MAS Český les z.s.
19. Informace od lesního hospodáře
20. Informace o provedené opravě v prodejně Hošťka/WC + dlažba/
21. Nezávazné projednání ekologických kotlů, budova Hošťka čp. 79
a ZŠ a MŠ Hošťka
Diskuse
Žádám zastupitelstvo obce o plnou účast.
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