VÝPIS
Obec Hošťka
MIMOŘÁDNÉ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 7.4.2022
čj.422/4/2022/Ho

1.
zahájení mimořádného veřejného zasedání, zahájila a řídila starostka obce.
Prohlásila zasedání počtem 6 . přítomných za usnášení
schopné.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Hošťka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin
starostou obce Hanou Sojkovou
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1/VZ4) konstatovala, že je
přítomno 6 zastupitelů, a je zastupitelstvo usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích.)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
zapisovatel: starostka obce
ověřovatelé : Jan Hečko a Karel Sojka
program schválen počtem 6 .hlasů
Omluvena : Růžičková
Přítomno občanů : 0

Čj 132 /3/2022/Ho
POZVÁNKA
na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Hošťka,
které se bude konat dne 7.4.2022 od 18.00 hod
v kanceláři starostky obce
Hana Sojková, Karel Sojka, Havran Jan, Marek Strapek
Jan Hečko, Milan Belay , Pavla Růžičková

Program:
1. Zahájení mimořádného zasedání, určení zapisovatele a ověřovatele

zápisu, schválení programu
2. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2022 .
Žádám zastupitelstvo obce o plnou účast.

starostka obce
Hana Sojková

Zasedání mimořádného Zastupitelstva obce Hošťka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin
starostkou obce Hanou Sojkovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1/VZ4) konstatovala, že je
přítomno 6 zastupitelů, a je zastupitelstvo usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích)

1.Zastupitelé schválili zapisovatelku starostku obce.
Ověřovatele : Jana Hečka Karla Sojku
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo. Předsedající nechala o návrhu hlasovat.
Zastupitelé schválili zapisovatelku : starostku obce Hanu Sojkovou
ověřovatele : Jana Hečka a Karla Sojku a program zasedání.

Pro

6

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č 1. /22 bylo schváleno všemi hlasy

2. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2022 .
Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou vodného a stočného na rok 2022 od provozovatele Stavpro s.r.o.
Kladruby a dle předložené kalkulace schválili :
Vodné 32,20 Kč,-/m3 bez DPH
Stočné 25,58 Kč,-/m3 bez DPH
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo. Předsedající nechala o návrhu hlasovat.

Pro

6

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č 2. /22 bylo schváleno všemi hlasy

Ukončeno v 18.30 hod

Zapisovatelka :
Ověřovatelé :

Hana Sojková
Jan Hečko, Karel Sojka
starostka obce : Hana Sojková

na web stránky vloženo : 8.4.2022

Hana
Sojková

Upozornění :
V souladu se stanoviskem MV č.2 /2004 uveřejněného ve věstníku Úřadu
pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004 je zveřejněný zápis v upravené verzi
z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejněných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb. /o ochraně osobních údajů

Digitálně podepsal Hana Sojková
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00259853,
o=Obec Hošťka, ou=Czech POINT,
ou=12, cn=Hana Sojková,
sn=Sojková, givenName=Hana,
serialNumber=P185303,
title=starostka
Datum: 2022.04.08 09:58:16 +02'00'

