POZVÁNKA NA 22. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRÁ,
které se koná 3.11. 2016 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Ostrá
1.

Schválení programu jednání

2.

Schválení zapisovatele

3.

Schválení ověřovatelů zápisu

4.

Kontrola zápisu č. 21

5.

Projednání návrhu hodnotící komise – výběrové řízení na nájem veřejného tábořiště v Ostré.

6.

Žádost uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6017474/VB/2, Ostrá, kabel NN
pro č.p.8. (Obec Ostrá x ČEZ Distribuce, a.s.)

7.

Žádost SŽDC o vyjádření z hlediska ÚP Ostrá k současnému a budoucímu využití pozemků 1191/1,
1191/2 a část pozemku p.č. 221/1 v k.ú. Ostrá.

8.

Schválení příkazní smlouvy na zajištění ostatní obslužnosti pro tok 2017. (Obec Ostrá x Město Městec
Králové)

9.

Schválení návrhu Kupní smlouvy : M. S., S. S. x Obec Ostrá. Předmětem smlouvy je předání
kanalizačního řadu PPDN 300 mm, délka 357,0 m na pozemcích PK 906/1 a 906/2 v k.ú. Ostrá za cenu
1,00- Kč.

10. Žádost o povolení hudebních produkcí na letní sezónu 2017 – p. J. P. – RYO
11. Žádost pana D. o prodej části obecního pozemku p.č. 1052/1(PK 1154/33) na základě vyhlášeného záměru
ze dne 3.10. 2016 o rozloze 37,91 m2 v chatové oblasti Buda .
12. Schválení stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí.
13. Schválení dofinancování akce „Doplnění kanalizace v obci Ostrá – etapa II. od Komerční banky.
14. Schválení zhotovitele k akci „ Výměna česlí ručních za automatické“ na základě závěru hodnotící komise.
15. Informace o uskutečněných revizích: tělocvična v MŠ, dětské hřiště u MŠ, dětské hřiště u obecního
úřadu, dětské hřiště ve Šnepově
16. Informace o potřebě zajištění firmy na pravidelnou údržbu veřejného osvětlení v obci.
17. Schválení značení evropské cyklotrasy EV4 – odbočka směr vlaková zastávka.
18. Návrh rozpočtu na rok 2017.
19. Různé
Vstup na veřejné zasedání ZO bude umožněn 10 minut před začátkem jednání.

