Zápis z 2. veřejného jednání ZO Ostrá dne 15.11. 2018 na OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Kateřina
Čápová, Jan Pudil, Jaroslav Tyšlic
Omluveni: --Hosté: 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka J. Kaucká, která přivítala přítomné členy
zastupitelstva obce a hosta. Starostka oznámila počet přítomných členů ZO. V 19:00 hod. bylo
přítomno 7 členů zastupitelstva z celkových 7. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Informace o konání veřejného jednání ZO byla na úřední desce OÚ Ostrá v listinné podobě
zveřejněna v souladu se zákonem od 6.11. 2018, současně byla tato informace zveřejněna na
elektronické úřední desce.
1. Schválení programu jednání
Ruší se bod 26. Číslování zbývajících bodů se posouvá o -1.
Do bodu Různé zařazeny body
a) Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
b) Společenské a kulturní dění v obci
Přítomní členové zastupitelstva přistoupili ke schválení programu jednání.
Hlasování: Pro 7 Proti 0, Zdržel 0
Program byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Schválený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Kontrola zápisu č. 1 z 23. 10. 2018
Žádost paní ředitelky Mgr. J. Fránkové o příspěvek na provoz MŠ Ostrá v roce 2019
Žádost paní ředitelky Mgr. J. Fránkové o schválení nákupu nového osvětlení do herny MŠ
Ostrá
Žádost paní ředitelky Mgr. J. Fránkové o projednání omezení provozu MŠ Ostrá v době
vánočních svátků – prosinec 2018
Žádost paní ředitelky Mgr. J. Fránkové o projednání omezení provozu MŠ Ostrá
v kalendářním roce 2019 (šk. rok 2018/19)
Žádost o finanční příspěvek za zhotovení vodovodního řadu manželé M.
Návrh rozpočtu obce Ostrá na rok 2019
Rozpočtové opatření č.8
Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Ostrá za rok 2018
Protokol o výsledku kontroly kontrolního výboru ZO Obce Ostrá za období 1.1. 2018 –
30.9. 2018
Schválení finančního příspěvku pro SOS Dětské vesničky na rok 2018
Žádost o dotace pro Myslivecký spolek Ostrá na rok 2019
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Žádost o dotaci pro Sportovní sdružení Ostrá na rok 2019
Žádost CSZS Poděbrady o.p.s. o dotaci na poskytování sociálních a zdravotních služeb na
rok 2019
Schválení Dodatku ze dne 19.10 2018 k nájemní smlouvě č.348 (Pěstitel Stratov x Obec
Ostrá)
Darovací smlouva – Botanicus, spol. s r.o. – finanční prostředky k nákupu zahradní techniky
Darovací smlouva – Botanicus, spol. s r.o. – věcný dar strom Tilia platyphyllos (lípa
velkolistá)
Darovací smlouva – Botanicus, spol. s r.o. – finanční prostředky na vyhotovení
geometrického plánu k dělení pozemku v k.ú. Ostrá
Souhlasné prohlášení (Ing. D.H., T. H. x Obec Ostrá)- odstranění duplicitního zápisu
vlastnictví k pozemku p.č. 131/6 v k.ú. Ostrá
Souhlasné prohlášení (D. P., D. N., M.Š, K.S. x Obec Ostrá) – odstranění duplicitního
zápisu k pozemku p.č. 1220/13 v k.ú Ostrá
Souhlasné prohlášení (M.S. x Obec Ostrá) – odstranění duplicitního zápisu k pozemku p.č.
1220/14 v k.ú Ostrá
Souhlasné prohlášení (R. P. x Obec Ostrá) - odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k
pozemku p.č. 1220/15 v k.ú. Ostrá
Souhlasné prohlášení (P. D., M. D. x Obec Ostrá) – odstranění duplicitního zápisu k
pozemku p.č. 1220/16 v k.ú Ostrá
Informace o uskutečněných revizích: tělocvična v MŠ, dětské hřiště u MŠ, dětské hřiště u
obecního úřadu, dětské hřiště ve Šnepově
Schválení plánu inventur - rok 2018
Různé
a) Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
b) Společenské a kulturní dění v obci

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka navrhla určit ověřovateli zápisu J. Tyšlice a J. Čenského, zapisovatelkou J. Kauckou .
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 2/2/18:
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: J. Tyšlice, J. Čenského, zapisovatelkou J. Kauckou.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 2/2/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3. Kontrola zápisu č. 1 z 23. 10. 2018
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 29.10. 2018 do 6.11. 2018 na úřední
desce obce Ostrá, dále založen k nahlédnutí na OÚ Ostrá.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č. 1 za ověřený .
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4. Žádost paní ředitelky Mgr. J. Fránkové č.j. 732/18 ze dne 5.11. 2018 o příspěvek na provoz
MŠ Ostrá v roce 2019
Paní ředitelka žádá obec o příspěvek na provoz MŠ na rok 2019 ve výši 400.000 Kč. Příspěvek
obce pak bude zapracován do rozpočtu MŠ, který bude předložen na veřejné jednání ZO.
Návrh usnesení č. 4/2/2018: ZO schvaluje příspěvek obce Ostrá na provoz MŠ Ostrá na rok 2019
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ve výši 400.000 Kč.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 4/2/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
5. Žádost paní ředitelky Mgr. J. Fránkové č.j. 731/2018 ze dne 5.11. 2018 o schválení nákupu
nového osvětlení do herny MŠ Ostrá
Paní ředitelka požádala zastupitele o projednání schválení nákupu nového osvětlení do herny MŠ
Ostrá. Výměna stávajícího osvětlení byla doporučena při kontrole Krajské hygienické stanice
Nymburk. Současné stropní osvětlení nesplňuje požadavky intenzity světla vzhledem k rozměrům
místnosti.
Starostka obce navrhla následující usnesení:
Návrh usnesení č. 5/2/18: ZO schvaluje nákup nového osvětlení do herny MŠ Ostrá na základě
předložené žádosti.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 5/2/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
6. Žádost paní ředitelky Mgr. J. Fránkové č.j. 729/18 ze dne 5.11. 2018 o projednání omezení
provozu MŠ Ostrá v době vánočních svátků – prosinec 2018
Paní ředitelka požádala zastupitele o projednání provozu mateřské školky v době vánočních
prázdnin – prosinec 2018. Školka bude zavřena od 24.12. 2018 do 2.1. 2019 včetně. Běžný provoz
bude zahájen ve čtvrtek 3.1. 2019.
Návrh usnesení č. 6/2/18: ZO schvaluje omezení provozu MŠ Ostrá od 24.12 2018 do 2.1. 2019
dle předložené žádosti.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 6/2/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
7. Žádost paní ředitelky Mgr. J. Fránkové č.j. 730/2018 ze dne 5.11. 2018 o projednání
omezení provozu MŠ Ostrá v kalendářním roce 2019 (šk. rok 2018/19)
Paní ředitelka požádala zastupitele o projednání omezení provozu MŠ Ostrá v kalendářním roce
2019, resp. školní rok 2018/2019.
Navrhuje omezení provozu v době jarních prázdnin, tj. od 18.2. do 24.2. 2019, v době letních
prázdnin od 15.7. do 27.8. 2019.
V době omezení provozu MŠ Ostrá v rámci spolupráce s MŠ Stratov bude nabídnuta možnost
umístění našich dětí v jejich školce.
Návrh usnesení č. 7/2/18: ZO schvaluje omezení provozu MŠ Ostrá od 18.2 2019 do 24.2. 2019 a
od 15.7. do 27.8. 2019 dle předložené žádosti.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO schvaluje usnesení č. 7/2/18 všemi hlasy přítomných zastupitelů.
8. Žádost o finanční příspěvek za zhotovení vodovodního řadu manželé Matějovi
Zastupitelé projednali žádost manželů Matějových, které zastupuje Ing. Jiří Marek na základě
předložení plné moci, o finanční příspěvek za zhotovení vodovodního řadu. Všichni zastupitelé měli
možnost vyjádřit svá stanoviska. V tomto bodu starostka nenavrhla žádné usnesení. Zastupitelé se
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shodli, že vyřízení žádosti odloží. Žadatel bude vyzván k předložení dokumentu, kde bude přesně
vyčíslena částka 165.758,- Kč i s doložením kopie faktur.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
9. Návrh rozpočtu obce Ostrá na rok 2019
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019. Vyzvala zastupitele obce
k přednesení dalších návrhů a změn. Žádné další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 9/2/18: Zastupitelstvo obce Ostrá bere na vědomí zveřejnění návrhu rozpočtu na
rok 2019.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 9/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
10. Rozpočtové opatření č. 8
Paní účetní předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 8, které se týká především dotace
vodovod Šnepov a daru (platba geometrického plánu).
Návrh usnesení č.10/2/2018: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 10/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
11. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce Ostrá za rok 2018
ZO bylo seznámeno se závěrem z dílčího přezkoumání obce ze dne 5.11. za rok 2018.
Výsledek dílčího přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
12. Protokol o výsledku kontroly kontrolního výboru ZO Obce Ostrá za období 1.1. 2018 –
30.9. 2018
Přítomní zastupitelé byli seznámeni s protokolem z kontroly kontrolního výboru ZO Ostrá za
období 1.1.2018 – 30.9. 2018.
KV zkontroloval zápisy zastupitelstva za období od 1.1. do 31.8. 2017, povolování kácení. K
protokolu bylo doloženo vyjádření starostky obce týkající se doložení postupu jednání obce s
Vakem ve věci uzavření Smlouvy č. 2018/3042/105600
ZO bere závěry protokolu ze dne 1.10. 2018 na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů
13. Schválení finančního příspěvku pro SOS Dětské vesničky na rok 2018
Návrh usnesení č. 13/2/2018: ZO schvaluje finanční příspěvek pro SOS Dětské vesničky na rok
2018 ve výši 1000 Kč.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 13/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
14. Žádost o dotaci pro Myslivecký spolek Ostrá na rok 2019
ZO projednalo žádost MS Ostrá o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019 ve výši 30 000 Kč za účelem
odchování zvěře.
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Návrh usnesení č. 14/2/18: ZO schvaluje dotaci pro MS Ostrá ve výši 30 000,- Kč na rok 2019 na
odchování zvěře a následně vypuštění do volnosti v rámci honitby Ostrá.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 14/2/18 schvaluje všemi hlasy všech zastupitelů.
15. Žádost o dotaci pro Sportovní sdružení Ostrá na rok 2019
ZO projednalo žádost SS Ostrá o dotaci na rok 2019 z rozpočtu obce ve výši 30 000 Kč na provoz a
nákup sportovních pomůcek pro mládežnická družstva.
Návrh usnesení č. 15/2/18: ZO schvaluje dotaci pro SS Ostrá ve výši 30 000,-Kč na rok 2019 na
provoz a nákup sportovních pomůcek pro mládežnická družstva.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 15/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
16. Žádost CSZS Poděbrady o.p.s. o dotaci na poskytování sociálních a zdravotních služeb na
rok 2019
ZO projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce pro CSZS Poděbrady o.p.s. ve výši 81.600 Kč na
poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v souladu se
Smlouvou o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S16442/SOC/2016.
Návrh usnesení č. 16/2/18: ZO schvaluje poskytnutí dotace pro CSZS Poděbrady o.p.s. ve výši
81.600 Kč na poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.., o sociálních službách v
souladu se Smlouvou o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S16442/SOC/2016.
Hlasování: Pro 7. Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 16/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
17. Schválení Dodatku ze dne 19.10 2018 k nájemní smlouvě č.348 (Pěstitel Stratov x Obec
Ostrá)
Starostka obce předložila zastupitelům ke schválení Dodatek ke smlouvě č. 348 (Pěstitel Stratov x
Obec Ostrá).
V Dodatku je vynechán pozemek p.č. PK 1064/3, nyní (po digitalizaci) 1122/46 (414 m2). Tento
bude na základě vyhlášeného záměru (19.4. 2012 - 11.5. 2012) od 1.1.2019 pronajat novému
nájemci. Smlouva o nájmu bude ke schválení předložena zastupitelstvu na prosincovém jednání.
Návrh usnesení č. 17/2/2018: ZO obce schvaluje Dodatek k nájemní smlouvě č. 348 mezi
Pěstitelem Stratov, a.s. a Obcí Ostrá ze dne 19.10. 2018.
Hlasování: Pro 7. Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 17/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
18. Darovací smlouva – Botanicus, spol. s r.o. – finanční prostředky k nákupu zahradní
techniky
Starostka obce seznámila přítomné s textem Darovací smlouvy ze dne 10. 10. 2018, kterou se
bezplatně převádí do vlastnictví obce Ostrá finanční prostředky ve výši 98.569,- Kč k nákupu
zahradní techniky.
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Obec Ostrá tento dar s díky přijímá.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
19. Darovací smlouvy – Botanicus, spol. s r.o. – věcný dar strom Tilia platyphyllos (lípa
velkolistá)
Starostka obce seznámila přítomné s textem Darovacích smluv ze dne 16. 10. 2018 a 25. 10. 2018,
kterými se bezplatně převádí do vlastnictví obce Ostrá 2 ks stromu Tilia plathyllos (lípa velkolistá)
v celkové hodnotě 10. 466,- Kč.
Obec Ostrá tento dar s díky přijímá.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
20. Darovací smlouva – Botanicus, spol. s r.o. – finanční prostředky na vyhotovení
geometrického plánu k dělení pozemku v k.ú. Ostrá
Starostka obce seznámila přítomné s textem Darovací smlouvy ze dne 25. 10. 2018, kterou se
bezplatně převádí do vlastnictví obce Ostrá finanční prostředky ve výši 6.000,- Kč k účelu
vyhotovení geometrického plánu.Obec Ostrá tento dar s díky přijímá.
ZO bere tuto skutečnost na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
21. Souhlasné prohlášení (Ing. D. Hradeckou., T. Hradeckým x Obec Ostrá) - odstranění
duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p.č. 131/6 v k.ú. Ostrá
Vzhledem k tomu, že existuje duplicitní zápis vlastnictví k pozemku p.č. 131/6 o výměře 229 m2,
ostatní plocha v k.ú. Ostrá, zapsaného na LV 1084 v katastru nemovitostí vedeném u KÚ pro
Středočeský kraj, KP Nymburk, předložila starostka obce ke schválení Souhlasné prohlášení,
kterým bude tento duplicitní zápis odstraněn (v souladu s ust. §66 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí, v platném znění).
Návrh usnesení č.21/2/2018: ZO schvaluje odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku
p.č. 131/6 v k.ú. Ostrá formou Souhlasného prohlášení mezi obcí Ostrá a Ing. Danou Hradeckou a
panem Tomášem Hradeckým.
Hlasování: Pro 7. Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 21/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
22. Souhlasné prohlášení (D. Procházková, D. Navrátilová, M. Šlambor, K. Srbová x Obec
Ostrá) – odstranění duplicitního zápisu k pozemku p.č. 1220/13 v k.ú Ostrá
Vzhledem k tomu, že existuje duplicitní zápis vlastnictví k pozemku p.č. 1220/13 o výměře 62 m2,
ostatní plocha v k.ú. Ostrá, zapsaného na LV 1072 v katastru nemovitostí vedeném u KÚ pro
Středočeský kraj, KP Nymburk, předložila starostka obce ke schválení Souhlasné prohlášení,
kterým bude tento duplicitní zápis odstraněn (v souladu s ust. §66 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí, v platném znění).
Návrh usnesení č.22/2/2018: ZO schvaluje odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku
p.č. 1220/13 v k.ú. Ostrá formou Souhlasného prohlášení mezi obcí Ostrá a paní D. Procházkovou,
D. Navrátilovou, K. Srbovou, panem M. Šlamborem.
Hlasování: Pro 7. Proti 0, Zdržel 0
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ZO usnesení č. 22/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
23. Souhlasné prohlášení (M. Skuhrovec x Obec Ostrá) – odstranění duplicitního zápisu k
pozemku p.č. 1220/14 v k.ú Ostrá
Vzhledem k tomu, že existuje duplicitní zápis vlastnictví k pozemku p.č. 1220/14 o výměře 44 m2,
ostatní plocha v k.ú. Ostrá, zapsaného na LV 1075 v katastru nemovitostí vedeném u KÚ pro
Středočeský kraj, KP Nymburk, předložila starostka obce ke schválení Souhlasné prohlášení,
kterým bude tento duplicitní zápis odstraněn (v souladu s ust. §66 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí, v platném znění).
Návrh usnesení č.23/2/2018: ZO schvaluje odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku
p.č. 1220/14 v k.ú. Ostrá formou Souhlasného prohlášení mezi obcí Ostrá a panem M. Skuhrovcem.
Hlasování: Pro 7. Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 23/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů
24. Souhlasné prohlášení (R. P. x Obec Ostrá) - odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k
pozemku p.č. 1220/15 v k.ú. Ostrá
Vzhledem k tomu, že existuje duplicitní zápis vlastnictví k pozemku p.č. 1220/15 o výměře 35 m2,
ostatní plocha v k.ú. Ostrá, zapsaného na LV 1078 v katastru nemovitostí vedeném u KÚ pro
Středočeský kraj, KP Nymburk, předložila starostka obce ke schválení Souhlasné prohlášení,
kterým bude tento duplicitní zápis odstraněn (v souladu s ust. §66 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí, v platném znění).
Návrh usnesení č.24/2/2018: ZO schvaluje odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku
p.č. 1220/15 v k.ú. Ostrá formou Souhlasného prohlášení mezi obcí Ostrá a panem R. Pokorným.
Hlasování: Pro 7. Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 24/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů
25. Souhlasné prohlášení (P. Dlask, M. Dlasková x Obec Ostrá) – odstranění duplicitního
zápisu k pozemku p.č. 1220/16 v k.ú Ostrá
Vzhledem k tomu, že existuje duplicitní zápis vlastnictví k pozemku p.č. 1220/16 o výměře 36 m2,
ostatní plocha v k.ú. Ostrá, zapsaného na LV 1079 v katastru nemovitostí vedeném u KÚ pro
Středočeský kraj, KP Nymburk, předložila starostka obce ke schválení Souhlasné prohlášení,
kterým bude tento duplicitní zápis odstraněn (v souladu s ust. §66 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí, v platném znění).
Návrh usnesení č.25/2/2018: ZO schvaluje odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku
p.č. 1220/16 v k.ú. Ostrá formou Souhlasného prohlášení mezi obcí Ostrá a paní Margitou
Dlaskovou a panem Petrem Dlaskem.
Hlasování: Pro 7. Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 25/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů
26. Informace o uskutečněných revizích: tělocvična v MŠ, dětské hřiště u MŠ, dětské hřiště u
obecního úřadu, dětské hřiště ve Šnepově
ZO bylo seznámeno s Revizní zprávou č. 18099/1 (Dětské hřiště u MŠ), 18099/2 (Dětské hřiště v
obci Šnepov), 18099/3 ( Dětské hřiště u OÚ), 18088/4 (Tělocvična u MŠ).
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Dětská hřiště i tělocvična splňují normy ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 a jsou bezpečné provozu.
ZO bere závěry revize na vědomí všemi hlasy přítomných zastupitelů.
27. Schválení plánu inventur - rok 2018
Starostka obce informovala přítomné, že inventury fyzické i dokladové se musí udělat za rok 2018
k 31.12.2018. Bylo projednáno složení inventární komise.
Návrh usnesení č. 27/2/18 : ZO schvaluje složení inventární komise: předseda komise:J. Tyšlic ,
členové komise: J. Effenbergerová, V. Vokál
,
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 27/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
28. Různé
a) Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
Návrh usnesení 28/2/2018: ZO schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních děl mezi obcí Ostrá a OSA, z.s., IČO: 63839997.
Hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 28/2/18 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
b) Společenské a kulturní dění v obci
29.11. od 16:00 – adventní kavárnička „Na úřadě“ - org. zajištění - J. Effenbergerová, J. Kaucká,
R. Pilařová. K. Přibylová
2.12. - adventní setkání v zahradě MŠ – org. zajištění - zastupitelé
Zasedání ukončeno v 20:50
Zápis vyhotoven dne : 19.11. 2018
Přílohy k zápisu:
P1

Návrh rozpočtu obce Ostrá na rok 2019

P2

Rozpočtové opatření č.8

Ověřili:

Zapsala:

Ing. Jiří Čenský

Mgr. Jana Kaucká

Jaroslav Tyšlic

Mgr. Jana Kaucká
starostka obce
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