Obec Hošťka, Hošťka 75, 348 06 Přimda
Hošťka dne 9.12. 2020
Hana Sojková, Karel Sojka, Havran Jan, Marek Strapek
Jan Hečko, Milan Belay , Pavla Růžičková
Čj 378 /10/2020/Ho

POZVÁNKA
na desáté veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hošťka,
které se bude konat dne 16.12.2020 od 17.00 hod
u starostky obce

Program:
1. Zahájení veřejného zasedání, určení zapisovatele a ověřovatele
zápisu, schválení programu
2. Kontrola usnesení ze dne 25.11.2020, 344 /9/2020/Ho
3. Schválení rozpočtu na rok 2021, návrh vyvěšen od 26.11.2020 do
16.12.2020 a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce, na
období rok 2022 až 2024
4. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Hošťka na rok 2021 a
střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Hošťka
5. Schválení předběžného souhlasu starostce obce k provedení
nezbytných opatření v roce 2021
6. Informace o podané žádosti o finanční příspěvek na havarijní stav budovy
Hošťka čp. 79 k hejtmance PK doc. PeadDr. Iloně Mauritzové Ph. D.
popřípadě schválení žádosti o dotaci na havarijní stav - výměna kotle.
7. Informace o provedené kontrole kontrolním výborem obce Hošťka za období
7. – 12.2020.
8. Informace k možnosti rozšíření úředních hodin obecních úřadu v souladu
s aktuálními krizovými opatřeními
9. Schválení dodatku č. 12 ke smlouvě č. 3006 o převzetí a odstranění nebo
využití odpadů . V dodatku dochází ke změně výše ceny služby o svozu
komunálního odpadu o 5 %. Ekodepon s.r.o. Černošín
10. Informace od p. Černého z Galilea, - obecní stránky - na půl roku bude
zdarma informace o činnosti obce do mobilu občana, nainstaluje prográmek,
dále možnost virtuální prohlídky obce , rovněž bude nainstalováno zdarma na
půl roku.
Informace od D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR , dostaví se osobně pan
Ženíšek k vysvětlení /právní poradna/
Žádám zastupitelstvo obce o plnou účast.

Hana
Sojková

starostka obce
Hana Sojková v.r.
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