Výpis z usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Hošťka
ze dne 27. září 2017
Čj. usnesení 319/8/2017/Ho
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 27.9.2017
Zahájení 8. veřejného zasedání, zahájila a řídila starostka obce.
Prohlásila zasedání počtem 6 . přítomných za usnášení
schopné.
Omluven : Valíčková nemoc
Příloha č. 1

Rozdělovník:

Obec Hošťka, Hošťka 75, 348 06 Přimda
Hošťka dne 20.9.2017
Hana Sojková, Karel Sojka, Havran Jan, Marek Strapek
Valíčková Lucie, Eva Janczewská, Jaroslav Drška
Čj.311/2017/Ho

POZVÁNKA
na osmé veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hošťka,
které se bude konat dne 27. září 2017 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 30.8.2017 čj. usnesení 287/7/ 2017 Ho
3. Schválení pachtovní smlouvy část z p.č. 15 o výměře 64 m2. Vedeno
pod čj. 224/2017/Ho. Záměr vyvěšen od 6.9.2017 do 23.9.2017.
4. Projednání záměru pronájmu části z p.č. 15 o výměře 340 m2. Vedeno
pod čj. 312/2017/Ho.
5. Schválení pachtovní smlouvy část z p.č. 15 o výměře 130 m2. Vedeno
pod čj. 203/2017/Ho.
6. Schválení pachtovní smlouvy p.č. 1554/13 orná půda, o výměře 5 708 m2
v k. ú. Hošťka a p.č. 1666/2 o výměře 436 m2 trávní porost v k.ú. Hošťka. Vedeno pod čj. 232/2017/Ho.
Záměr vyvěšen od 5.9.2017 do 22.9.2017.
7. Projednání pachtovní smlouvy část z p.č. 746/1 o výměře 1 500 m2
v k.ú. Hošťka. Záměr vyvěšen od 5.9.2017 do 22.9.2017. Vedeno
pod čj. 279/2017/Ho.
8. Projednání prodeje část z p.č. 4297/2 cca výměra 100 m2. Bude zhotoven GP. Vedeno pod čj. 173/2017/Ho.
9. Projednání nabídky na plastová okna – budova Intr Hošťka. Vedeno
pod čj. 313/2017/Ho.
9. a Projednání terénních úprav u kabin Inter Hošťka
10. Žádost o příspěvek na provoz a činnost na rok 2017 – Centrum pro zdravotně postižené PK Bělojarská 1541
347 01 Tachov. Vedeno
pod čj. 288/2017
11. Ministerstvo zemědělství , odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů :
,,Návrh opatření obecné povahy,,
12. Projednání hudby na posezení se seniory
13. Provedená kontrola finančním výborem - na vědomí
Žádám zastupitelstvo obce o plnou účast.
starostka obce
Hana Sojková

1. Zahájení 8. veřejného zasedání, určení zapisovatele a ověřovatele
zápisu :
zapisovatelka Anna Strapková,
ověřovatelé : Jan Havran a Eva Janczewská
schválení programu /všemi hlasy/
2. Kontrola usnesení ze dne 30.8.2017 čj. usnesení 287/7/ 2017 Ho
Na vědomí
Rozpracované
Bod 5.Vyhovení nové nájemní smlouvy parcel a v k.ú. Žebráky. Záměr vyvěšen od 28.6.2017 do 14.7.2017.
Vedeno pod čj. 193/2017/Ho. Původní smlouva ze dne 20.12.2012.
ZO schválilo
3. Pachtovní smlouvu část z p.č. 15 o výměře 64 m2. Vedeno
pod čj. 224/2017/Ho. Záměr vyvěšen od 6.9.2017 do 23.9.2017.
Účinnost od 1.10.2017. Pachtovní smlouvu sepíše starostka obce. /všemi hlasy/
4. Záměr pronájmu části z p.č. 15 o výměře 340 m2. Vedeno
pod čj. 312/2017/Ho. /všemi hlasy/
5. Pachtovní smlouvu pod čj. 203/2017/Ho. Záměr vyvěšen od 6.9.2017 do 23.9.2017.
Účinnost od 1.10.2017. Pachtovní smlouvu sepíše starostka obce Hana Sojková
/všemi hlasy/
7. Pachtovní smlouvu část z p.č. 746/1 o výměře 1 500 m2 v k.ú. Hošťka. Záměr vyvěšen od 5.9.2017
do 22.9.2017. Vedeno pod čj. 279/2017/Ho. Účinnost od 1.10.2017.Pachtovní smlouvu sepíše starostka obce
/všemi hlasy/.
9. Nabídku na plastová okna – budova Intr Hošťka. Vedeno
pod čj. 313/2017/Ho. V celkové částce 70 946,-Kč a s DPH 85 845,-Kč. /všemi hlasy/
9. a Terénní úpravy u kabin Inter Hošťka. Bude provedena objednávka na zhotovitele /všemi hlasy/.
10. Žádost o příspěvek na provoz a činnost na rok 2017 – Centrum pro zdravotně postižené PK Bělojarská 1541
347 01 Tachov. Vedeno pod čj. 288/2017. Zastupitelé schválili 2000,-Kč. /všemi hlasy/
12. Hudbu skupinu Dexons, na posezení se seniory., dne 24.11.2017. Dále schválili obsluhu členy SDH Hošťka,
maminky a obec. /všemi hlasy/.
ZO vzalo na vědomí
11. Ministerstvo zemědělství , odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů :
,,Návrh opatření obecné povahy,, Vedeno pod čj. 308/2017/Ho.
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a lesního zákona, nařizuje vlastníkům lesů na
území ČR – v lesních porostech dřevin rodu smrk
a borovice
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých
b) zpracování těžeb nahodilých , vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření
2.Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných
pásmech a dále na těžby mimořádní

3.

Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b platí
do 31. března 2018. Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí účinnosti.
13. Zápisy o výsledku kontrol FV obce za období leden až březen a duben až červen 2017

ZO odložilo
6. Schválení pachtovní smlouvy p.č. 1554/13 orná půda, o výměře 5 708 m2
v k. ú. Hošťka a p.č. 1666/2 o výměře 436 m2 trávní porost v k.ú. Hošťka. Vedeno pod čj. 232/2017/Ho.
Záměr vyvěšen od 5.9.2017 do 22.9.2017.
Účinnost od 1.10.2017. Důvod – nový majitel firmy /všemi hlasy/

8. Prodej část z p.č. 4297/2 cca výměra 100 m2. Bude zhotoven GP. Vedeno pod čj. 173/2017/Ho. Po
zhotovení GP, možné pozemek prodat dle zásad prodeje pozemku ve vlastnictví obce Hošťka. GP, cenu
pozemku, vklad do KN, kupní smlouvu uhradí kupující. Dosud není GP. /všemi hlasy/.

Informace od starostky
Činnost školské rady - začala pracovat
Získaná dotace z Programu havarijní stavy z KÚPK Plzeň ve výši 250 000,-Kč
na opravy střechy a kuchyně v ZŠ a MŠ Hošťka I. etapa střecha hotová, druhá etapa v roce 2018 kuchyně Akce – důchodci , se koná dne 24.11.2017 od 19.00 hod, hraje skupina Dexons projednáno starostkou obce –
zajištěno.
Projednání projektu na elektro – kuchyň škola , možné zadat panu Růžičkovi Žebráky
Do prodejny požadují novou podlahu – nutné do rozpočtu na rok 2018
Zájemci o zahrádky pokryty , zůstává 1 zahrádka.
Dne 26.9.2017 se uskutečnilo první zasedání volební komise do voleb Poslanecké sněmovny v roce 2017
a Parlamentu ČR dne 20.-21. 10. 2017
Měl by se dostavit p. Kadlec ve věci směny pozemku v k.ú. Žebráky
Různé. Zastupitelé dávali návrhy do rozpočtu obce na rok 2018. Dále diskutoval jednatel s.r.o. ohledně
kalamity v lesích a o ceně dřeva.
Ověřovatelé: Jan Havran a Eva Janczewská
Zapisovatelka :
Anna Strapková
Přepsala starostka : obce Hošťka :
dne 28.9.2017

Ukončeno v 19.30 hod
Hana Sojková

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/.
Tento zápis byl na internetové stránky vložen dne 28.9.2017

Digitálně podepsal Hana Sojková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00259853,
o=Obec Hošťka [IČ 00259853], ou=Czech
POINT, ou=12, cn=Hana Sojková,
sn=Sojková, givenName=Hana,
serialNumber=P185303, title=starostka
Datum: 2017.09.28 10:56:50 +02'00'

