Výpis z Usnesení Zastupitelstva Obce Hošťka ze dne 25.10.2017
Čj. usnesení 347/9/2017/Ho
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 25.10.2017
. Zahájení 9. veřejného zasedání, zahájila a řídila starostka obce.
Prohlásila zasedání počtem 6 . přítomných za usnášení
schopné.
Omluven : Janczewská
Příloha č. 1
Obec Hošťka, Hošťka 75, 348 06 Přimda
Hošťka dne 19.10.2017
Rozdělovník:
Hana Sojková, Karel Sojka, Havran Jan, Marek Strapek
Valíčková Lucie, Eva Janczewská, Jaroslav Drška
Čj.340/2017/Ho
POZVÁNKA
na deváté veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hošťka,
které se bude konat dne 25. října 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 27. září 2017 čj. usnesení 319/8/ 2017 Ho
3. Projednání a schválení pronájmu části z p.č. 15 o výměře 340 m2. Vedeno
pod čj. 312/2017/Ho. Záměr vyvěšen od 2.10. do 19.10.2017
4. Projednání a schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě pro výkon přenesené působnosti na úseku
evidence obyvatel
5. Protokol o zkoušce č. 107121/2017 – podzemní a povrchová voda
6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.6,7/2017
7. Informace o podnětech od zastupitelů do rozpočtu obce na rok 2018
8. Informace o nedostatku vody ve studni na hřbitově v obci Hošťka
9. Informace o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů. Zcela nový institut.
Žádám zastupitelstvo obce o plnou účast.
starostka obce
Hana Sojková

ZO schválilo
1. Zahájení 9. veřejného zasedání, určení zapisovatele a ověřovatele
zápisu :
zapisovatelka Anna Strapková,
ověřovatelé : Jaroslav Drška a Karel Sojka
schválení programu /všemi hlasy/
2. Kontrola usnesení ze dne 27. září 2017 čj. usnesení 319/8/ 2017 Ho
Stále rozpracované
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.
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 obce.

3. Pronájem části z p. č. 15 o výměře 340 m2. Vedeno
pod čj. 312/2017/Ho. Záměr vyvěšen od 2.10. do 19.10.2017. /všemi hlasy/
4. Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě pro výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel . Na dobu
určitou do 31.12.2019. Ostatní články uzavřené veřejnoprávní smlouvy se tímto dodatkem nemění. /všemi hlasy/
6. Rozpočtové opatření č.6,7/2017
Rozšířené – neodkladné !
10. Schvalují podepsanou smlouvu na dotaci na KÚPK Plzeň získaná z dotačního titulu : Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2017 z Programu havarijní stavy z KÚPK Plzeň na akci Oprava
havarijních částí ZŠ a MŠ Hošťka – střecha a kuchyň, podepsaná dne 18.10.2017., starostkou obce. Zastupitelé
tuto dotaci přijímají. /všemi hlasy/
11. Příplatek za vedení ředitelce školy v souladu s nařízením vlády 273/2016 Sb.

ZO vzalo na vědomí
5. Protokol o zkoušce č. 107121/2017 – podzemní a povrchová voda. Rybník p.č. 1 Hošťka. Odběr dne
27.9.2017. Zvýšené dusičnany a fosforečnany.
7. Informace o podnětech od zastupitelů do rozpočtu obce na rok 2018
8. Informace o nedostatku vody ve studni na hřbitově v obci Hošťka. Obec zajistila nádoby s vodou.
9. Informace o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů. Zcela nový institut. Zasláno z Ministerstva vnitra
ČR, Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?, Jde o jeden zcela nových institutů, který do právního řádu
zavádí nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů/, dále také jen nařízení, nebo obecné nařízení/., které stane
přímo účinné a aplikovatelné ve všech členských státech EU ode dne 25. Května 2018. Obecné nařízení o
ochraně osobních údajů, je často označované jako GDPR) Generál Data Protection Regulation), představuje
komplexní právní úpravu mimořádné závažnosti. Předmětem ochrany je hodnota soukromí fyzické osoby
v podobě jeho aspektu, kterou jsou osobní údaje.
Různé - nezveřejněno

Informace od starostky
Činnost školské rady - musí pracovat – minimální počet osob 3, školská rada je ze zákona
Akce – důchodci , se koná dne 24.11.2017 od 19.00 hod, ve spolupráci s SDH a maminkami, malý program
připraví ZŠ a MŠ Hošťka
Informace o problému při předání hospody
Mikuláš vychází na 6.12.2017 středa – SDH rozvoz balíčků !Balíčky
zajistí obec.
Komunální odpad se koná dne 29.10.2017 v neděli, Hošťka a Žebráky

Do rozpočtu 2018
Projednání projektu na elektro – kuchyň škola , nutné zhotovit PD
Spoluúčast na opravu kuchyně,
vybudování Jihozápadní části v obci Žebráky kanalizace ,
a vybudování dočišťovací nádrže Žebráky, závislé na termínu dokončení
nového ÚP.

Harmonogram Stavpro Žebráky – povodí Vltavy
Projekt na dočišťovací nádrže, rozpracovaný
podlaha v prodejně,

Ověřovatelé: Jaroslav Drška Karel Sojka

Zapisovatelka :

Anna Strapková

Přepsala starostka : obce Hošťka :
dne 26.10.2017

Ukončeno v 19.20 hod

Hana
Sojková

Hana Sojková
starostka obce

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 26.10.2017

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
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