POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 5.11.2015 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Program 11. veřejného jednání ZO Ostrá dne 5.11.2015
1. Schválení programu jednání.
2. Schválení zapisovatele.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
4. Kontrola zápisu č. 10.
5. a) Závěry kontroly KV ZO Ostrá.
b) Závěry kontroly FV ZO Ostrá.
6. Připojení obce Ostrá k záměru na propojení cyklostezky mezi městy Nymburk, Lysá nad Labem a
Čelákovice, Připojení obce Ostrá k Memorandu Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala, informace
cyklokoordinátorky D.Hančové.
7. Stanovisko obce k vyznačení mezinárodní cyklistické trasy EuroVelo 4.
8. Žádost firmy Botanicus o projednání prodeje obecních pozemků p.č. 358/2 (47m2) a 358/3 (20m2)v
k.ú. Ostrá z důvodu urovnání vlastnických vztahů na základě vyhlášeného záměru dne 30.9. 2015.
9. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek na Záměr na uzavření nájmu ke kiosku u jezera v Ostré na
obecním pozemku p.č. dle PK 1607/22, schválení budoucího nájemce.
10. Závěry písemného průzkumu trhu ve věci technického dozoru investora pro stavbu – doplnění
kanalizace – etapa II.
11. Studie revitalizace obecního rybníka – Šnepov. Cenové nabídky na projekční práce.
12. Cenová nabídka pro zpracování studie -cyklostezek a cyklotras na území obce Ostrá – vedení ve
směru Šnepov.
13. Žádost o využití tělocvičny v prostorách MŠ – SS Ostrá.
14. Žádost o pronájem obecních pozemků – MO ČRS Lysá nad Labem.
15. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace SPCH Lysá nad Labem pro rok 2016.
16. Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro MS Ostrá.
17. Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro SS Ostrá.
18. Žádost o odkoupení části obecních pozemku p.č.488 a p.č. 490 – p.č. 490/4, manželé N., Ostrá –
Felinky (95m2).
19. Žádost o odklízení sěnhu na komunikaci Ostrá – Felinka, paní P.
20. Příkazní smlouva na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2016.
21. Schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost č.IV-12-6016852/VB/002, Ostrá,
kNN pro p.č. 163/14 H2A6 (AZ Elektrostav, a.s., Bobnická 020, Nymburk, 288 01 + Obec Ostrá)
22. „Plán“ kácení a prořezů v obci – J. Pudil

23. Návrh rozpočtu na rok 2016.
24. Tvorba Programu rozvoje obce – příprava pomocí webové aplikace – OBCEPRO.
25. Nabídky zhotovitelů na Doplnění kanalizační sítě v obci Ostrá – II.etapa – info.
26. Reklamní předměty pro obec Ostrá – propisky, omalovánky.
27. Internetová databáze firem – registrace + existence obce v databázi.
28. Lampionový průvod – 13.11., Předvánoční posezení – 24.11., Advent – 29.11. 2015, Beseda pro

rodiče s Mgr. Marii Novákovou, ředitelkou ZŠ J.A.Komenského Lysá n.L.– 30.11.

