Zápis z 32. veřejného jednání ZO Ostrá dne 12.10. 2017 na OÚ Ostrá
Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Jan Pudil,
Miroslav Crha
Omluveni: Kateřina Čápová
Hosté: 3
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka Jana Kaucká, která přivítala přítomné členy
zastupitelstva obce a hosty. Starostka oznámila počet přítomných členů ZO. V 19:00 hod. bylo
přítomno 6 členů zastupitelstva z celkových 7. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Informace o konání veřejného jednání ZO byla na úřední desce OÚ Ostrá zveřejněna v souladu se
zákonem od 2.10 2017. Současně byla tato informace zveřejněna na elektronické úřední desce.
1. Schválení programu jednání.
Starostka oproti zveřejněnému programu navrhla tyto změny:
Rozšířen bod 8.
Obecní byt
a) Návrh Dodatku II k nájemní smlouvě č.j. 255/4/2011, obecní byt
b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – obecní byt
Zrušen bod 16. Tím se upraví číslování.
Rozpočtové opatření se přesunuje za bod Schválení příspěvku na ohňostroj.
Přidán bod 23: Žádost paní Jany Bártové - plánovaná cesta na ploše 20- PV dle ÚP Ostrá.
Přítomní členové zastupitelstva přistoupili ke schválení programu jednání.
Hlasování: Pro 6 Proti 0, Zdržel 0
Program byl schválen všemi hlasy přítomných zastupitelů.

Schválený program:
2. Schválení zapisovatele.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
4. Kontrola zápisu č. 32.
5. Informace k Dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
6. Žádosti MŠ - Omezení provozu MŠ Ostrá ve školním roce 2017/2018
7. Žádost o odprodej části pozemků p.č. 1188, 359 v k.ú. Ostrá – pan Lonský Petr
8. Obecní byt
a) Návrh Dodatku II k nájemní smlouvě č.j. 255/4/2011, obecní byt
b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – obecní byt
9. Žádost o povolení ke konání kulturních akcí v sezóně 2018– p. Jan Popovič – RYO
10. Žádost o stanovisko k havarijnímu plánu pro firmu Montano Valtr, s.r.o. (žadatel: firma
ENVIPARTNER, s.r.o.., Brno)
11. Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro provoz skleníků firmy Montano s

povodňovým plánem obce Ostrá (žadatel: firma ENVIPARTNER, s.r.o.., Brno)
12. Žádost o schválení dokumentu „Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy“ k akci „
Rozšíření dodávky energií pro skleníky Ostrá II“ (žadatel: firma RAYO ENGINEERING, s.r.o.)
13. Žádost o schválení dokumentu „Veřejnoprávní smlouva“ na stavbu „Sklad a vnitroareálová
neveřejná komunikace MONTANO, část komunikace“ (žadatel: firma RAYO ENGINEERING,
s.r.o.)
14. Žádost o schválení dokument „Veřejnoprávní smlouva“ na stavbu „Sklad a vnitro- areálová
neveřejná komunikace MONTANO, část stavba“ (žadatel: firma RAYO ENGINEERING, s.r.o.)
15. Schválení Vnitřní směrnice č.2/2017 - „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
16. Závěr z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostrá za rok 2017
17. Žádost o finanční příspěvek na rok 2018 do Fondu cestovního ruchu Polabí ( Zlatý pruh Polabí).
18. Žádost o propagaci veřejné sbírky - Krajské ředitelství PČR.
19. Žádost Nemocnice Nymburk s.r.o. o sponzorský dar
20. Schválení příspěvku na ohňostroj - listopadový lampionový průvod.
21. Rozpočtové opatření č. 7
22. Žádost o schválení sídla Okrašlovacího spolku pro Šnepov na č.p. 172.
23. Žádost paní Jany Bártové - plánovaná cesta na ploše 20- PV
24. Různé:
a) Revokace usnesení č. 11/22 ze 3.11. 2016.
b) Rekonstrukce OÚ
c) Zpráva nezávislého auditora – ověření shody s požadavky GDPR
Kulturní a společenské akce – listopad (zábava, lampionový průvod, zdobení perníčků a výroba
adventních věnců), prosinec (rozsvícení stromku v MŠ, Barborky, čerti, Betlémské světlo)
2. Schválení zapisovatele.
Návrh usnesení č. 2/32: ZO schvaluje zapisovatelem Renátu Pilařovou.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 2/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
3. Schválení ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 3/32: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Jiří Čenský, Miroslav Crha
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 3/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
4. Kontrola zápisu č. 31
Zápis z minulého jednání zastupitelstva obce byl vyvěšen od 24.8. 2017 do 15.9. 2017 na úřední
desce obce Ostrá.
Nebyly vzneseny žádné připomínky. Paní starostka konstatovala, že považuje zápis č.31 za
ověřený .
ZO bere tuto skutečnost na vědomí.
5. Informace k Dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v k.ú. Ostrá obce

Ostrá bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově OÚ ve dnech 13.11. 2017 do 27.11. 2017 s
možností uplatnění připomínek k jeho obsahu.
ZO bere sdělenou informaci na vědomí.
6. Žádosti MŠ - Omezení provozu MŠ Ostrá ve školním roce 2017/2018
Paní ředitelka Mgr. Jitka Fránková předložila zastupitelstvu obce dvě žádosti.
6a) Omezení provozu MŠ Ostrá v období vánočních svátků roku 2017
Paní ředitelka žádá zastupitelstvo obce o schválení omezení provozu MŠ Ostrá v období vánočních
svátků ve dnech od 27.12. do 29.12. 2017. Důvodem omezení je přerušení provozu firmy Scolarest
z důvodu čerpání dovolené zaměstnanci jejich firmy.
Návrh usnesení č. 6a/32: ZO schvaluje omezení provozu MŠ Ostrá v období vánočních svátků ve
dnech od 27.12. do 29.12. 2017.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 6a/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
6b) Omezení provozu MŠ Ostrá v období jarních a letních prázdnin roku 2018
Paní ředitelka žádá zastupitelstvo obce o projednání a schválení omezení provozu v době jarních
prázdnin (od 12.2. - 18.2. 2018) a letních prázdnin (1.7. - 22.8. 2018).
Všichni zastupitelé měli možnost sdělit své stanovisko.
Odůvodnění své žádosti podpořila paní ředitelka Metodickým pokynem č.j. 14 687/2003/2003-26 z
14.3. 2003.
Návrh usnesení č. 6b/32:
ZO schvaluje omezení provozu MŠ Ostrá v době jarních prázdnin (od 12.2. - 18.2. 2018) a letních
prázdnin (1.7. - 22.8. 2018) dle předložené žádosti č.j. 766/2017 ze dne 25.9. 2017.
Hlasování: Pro 4 (J. Kaucká, J. Pudil, J. Effenbergerová, V. Vokál), Proti 1(J. Čenský), Zdržel 1(M.
Crha)
ZO usnesení č. 6b/32 schvaluje většinou hlasů přítomných i všech zastupitelů.
7. Žádost o odprodej části pozemků p.č. 1188, 359 v k.ú. Ostrá – pan Lonský
ZO projednalo žádost pana Petra Lonského o schválení prodeje části pozemků p.č.. 1188 a p.č. 359
dle podané žádosti a nákresu.
Všichni zastupitelé vyjádřili svá stanoviska. Obec své pozemky prodává ve velmi omezené míře a
to pouze v případě urovnání vlastnických vztahů, v případě pozemku p.č. 359 o výměře 5.664 m2 je
podle Smlouvy o nájmu pozemků od 16.1. 2012 tento dlouhodobě pronajímán firmě Botanicus spol.
s r.o..

Návrh usnesení č. 7/32: ZO schvaluje vyhlášení záměru na prodej části obecních pozemků p.č.
1188, p.č. 359 o celkové výměře 322m2 na základě předložené žádosti.
Hlasování: Pro 0, Proti 6, Zdržel 0
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce.
Nebylo přijato žádné usnesení.
8. a
a) Návrh Dodatku II k nájemní smlouvě č.j. 255/4/2011, obecní byt
ZO projednalo návrh Dodatku. Projednání bodu 8a se odkládá na příští jednání zastupitelstva.
Nebylo přijato žádné usnesení.
b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy- obecní byt
ZO projednalo žádost č.j. 800/2017 ze dne 11.10. 2017 paní Kateřiny Uhrové o prodloužení
nájemní smlouvy- obecní byt.
Návrh usnesení č. 8b/2017: ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v budově
č.p. 109 v Ostré na další rok. Nájemní podmínky se nemění.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 8b/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
9. Žádost o povolení ke konání kulturních akcí v sezóně 2018– p. Jan Popovič – RYO
ZO projednalo žádost č.j. 728/2017 ze dne 13.9. 2017 pana Jana Popoviče, který žádá o povolení k
pořádání hudebně-tanečních a kulturních produkcí v provozovně Občerstvení RYO pro letní sezónu
2018.
Jedná se o pátky nebo soboty od 1.6. do 30.9. 2018. Pan Jan Popovič žádá o udělení výjimky z
nočního klidu maximálně do 2:00.
Zastupitelé projednali žádost a starostka obce navrhla následující usnesení:
Návrh usnesení č. 9/32: ZO schvaluje žádost č.j. 728/2017 týkající se konání hudebně – tanečních
a kulturních akcí v RYO v letní sezoně 2018 jednou týdně (pátek nebo sobota) dle přiložené žádosti
od 20:00 do maximálně 01:00 h.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 9/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
10. Žádost o stanovisko k havarijnímu plánu pro firmu Montano Valtr, s.r.o. (žadatel: firma
ENVIPARTNER, s.r.o.., Brno)
ZO projednalo předložený havarijní plán pro firmu MONTANO VALTR, s.r.o. - Provoz Ostrá.

Starostka obce navrhla následující usnesení:
Návrh usnesení č. 10/32: ZO nemá námitek k předloženému havarijnímu plánu pro firmu
MONTANO VALTR, s.r.o. - Provoz Ostrá.
Hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel 1 (M. Crha)
ZO usnesení č. 10/32 schvaluje většinou hlasů přítomných i všech zastupitelů.
11. Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro provoz skleníků firmy Montano s
povodňovým plánem obce Ostrá (žadatel: firma ENVIPARTNER, s.r.o.., Brno)
ZO projednalo žádost č.j. 149/17/2 o potvrzení souladu povodňového plánu „pro provoz skleníků
MONTANO“ s povodňovým plánem obce Ostrá.
Návrh usnesení č. 11/32: Povodňový plán „pro provoz skleníků MONTANO“ je v souladu s
povodňovým plánem obce Ostrá.
Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel 2(J. Pudil, V. Vokál)
ZO usnesení č. 11/32 schvaluje většinou hlasů přítomných i všech zastupitelů.
12. Žádost o schválení dokumentu „Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy“ k akci
„ Rozšíření dodávky energií pro skleníky Ostrá II“ (žadatel: firma RAYO ENGINEERING, s.r.o.)
Zastupitelé byli seznámeni s dokumentem (podrobně měli možnost se s ním seznámit ještě před
jednáním zastupitelstva obce), vyjádřili svá stanoviska a starostka navrhla následující usnesení:
Návrh usnesení č. 12/32 : ZO schvaluje dokument „Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy“ k akci „ Rozšíření dodávky energií pro skleníky Ostrá II“.
Hlasování: Pro 3 (J. Čenský, V. Vokál, M. Crha), Proti 0, Zdržel 3 (J. Pudil, J. Effenbergerová, J.
Kaucká)
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva obce.
Nebylo přijato žádné usnesení.
13. Žádost o schválení dokumentu „Veřejnoprávní smlouva“ na stavbu „Sklad a vnitroareálová
neveřejná komunikace MONTANO, část komunikace“ (žadatel: firma RAYO ENGINEERING,
s.r.o.)
Zastupitelé projednali žádost a vyjádřili svá stanoviska k žádosti o schválení dokumentu
„Veřejnoprávní smlouva“ na stavbu „Sklad a vnitroareálová neveřejná komunikace MONTANO,
část komunikace“
Návrh usnesení č. 13/32: ZO schvaluje dokument „Veřejnoprávní smlouva“ na stavbu „Sklad a
vnitroareálová neveřejná komunikace MONTANO, část komunikace“

Hlasování: Pro 0, Proti 4 (J. Effenbergerová, M. Crha, J. Pudil, V. Vokál) , Zdržel 2 (J. Kaucká, J.
Čenský)
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou hlasů žádost všech členů zastupitelstva obce.
Nebylo přijato žádné usnesení.
14. Žádost o schválení dokument „Veřejnoprávní smlouva“ na stavbu „Sklad a vnitro- areálová
neveřejná komunikace MONTANO, část stavba“ (žadatel: firma RAYO ENGINEERING, s.r.o.)
ZO projednali žádost a vyjádřili svá stanoviska k žádosti o schválení „Veřejnoprávní smlouvy“ na
stavbu „Sklad a vnitro- areálová neveřejná komunikace MONTANO, část stavba“.
Návrh usnesení č. 14/32: ZO schvaluje dokument „Veřejnoprávní smlouva“ na stavbu „Sklad a
vnitro- areálová neveřejná komunikace MONTANO, část stavba“ .
Hlasování: Pro 0, Proti 4 (J. Effenbergerová, M. Crha, J. Pudil, V. Vokál) , Zdržel 2 (J. Kaucká, J.
Čenský)
Návrh usnesení nebyl přijat nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva obce.
Nebylo přijato žádné usnesení.
15. Schválení Vnitřní směrnice č.2/2017 - „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
Starostka obce předložila zastupitelům Směrnici 1/2017 „Zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu“.
Návrh usnesení č. 15/32: ZO schvaluje Směrnici 2/2017 „Zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu“.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 15/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
16. Závěr z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostrá za rok 2017
ZO bylo seznámeno se závěrem z dílčího přezkoumání obce ze dne 22.9. za rok 2017.
Výsledek dílčího přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO bere tuto informaci na vědomí.
17. Žádost o finanční příspěvek na rok 2018 do Fondu cestovního ruchu Polabí ( Zlatý pruh Polabí).
Starostka obce předložila přítomným žádost č.j. 673/2017 ze dne 30.8. 2017 o příspěvek do Fondu.
Fond cestovního ruchu pomáhá k rozvoji cestovního ruchu v Turistickém regionu Okolí Prahy a
zejména Turistické oblasti Polabí.
Příspěvek je stejný jako v roce 2016, 1,90Kč / občan. tj. k 1.1. 2017 bylo v Ostré 555 x 1,90 =
1054,5 Kč.
Návrh usnesení č. 17/32: ZO schvaluje finanční příspěvek do Fondu cestovního ruchu Polabí

(Zlatý pruh Polabí) na rok 20178 ve výši 1054,50 Kč.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 17/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.

18. Žádost o propagaci veřejné sbírky - Krajské ředitelství PČR.
ZO projednalo žádost o propagaci veřejné sbírky od KŘ PČR.
Návrh usnesení č. 18/32: ZO schvaluje finanční příspěvek pro rodinu policisty pprap. Vladimíra
Suchánka v částce 3.000.- Kč na základě předložené žádosti.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 18/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
19. Žádost Nemocnice Nymburk s.r.o. o sponzorský dar
ZO projednalo předloženou žádost č.j.768/17 ze dne 27.9. 2017. Nemocnice Nymburk s.r.o. se
obrací na obec se žádostí o finanční dar určený na nákup přístrojů uvedených v žádosti. Po
vyjádření stanovisek přítomných zastupitelů navrhla starostka následující usnesení:
Návrh usnesení č. 19/32: ZO schvaluje finanční dar Nemocnici Nymburk s.r.o. na nákup přístroje
na bipolární koagulaci ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 19/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
20. Schválení příspěvku na ohňostroj - listopadový lampionový průvod.
Návrh usnesení č. 20/32: ZO schvaluje příspěvek na ohňostroj na listopadový lampionový průvod
v částce 6.000,- Kč.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 20/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
21. Rozpočtové opatření č. 7
Účetní obce předložila přítomným zastupitelům rozpočtové opatření č. 7.
Návrh usnesení č. 21/32: ZO schvaluje rozpočtové patření č.7.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 21/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
22. Žádost o schválení sídla Okrašlovacího spolku pro Šnepov na č.p. 172.
Návrh usnesení č. 22/32:
ZO schvaluje sídlo Okrašlovacího spolku pro Šnepov na č.p. 172.

Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 22/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
23. Žádost paní Jany Bártové (Ostrá 28) - plánovaná cesta na ploše 20- PV
ZO projednalo žádost paní Jany Bártové o stanovisko týkající se budoucí příjezdové cesty ke
stavebním parcelám p.č. 881/27, 881/26, 8882/25, 881/24 v k.ú. Ostrá v jejím vlastnictví. Na
stavebním odboru MěÚ Lysá nad Labem byla paní Bártová informována, že šíře cesty má být 8m.
Paní Bártová žádá obec o pomoc s „rozšířením“ cesty z obecního pozemku.
Starostka konzultovala tuto skutečnost se zhotoviteli územního plánu. Plánovaná cesta na ploše 20PV by měla být v budoucnu široká 10m, bude „páteřní“ komunikací v této části obce . Šíře 10 má
musí být zachována po celé délce.
Projednání žádosti se odkládá. Nebylo přijato žádné usnesení.
25. Různé:
a) Revokace usnesení č. 11/22 ze 3.11. 2016.
Dne 19.10. 2016 byla pod č.j. 825/16 podána panem Martinem Dostálem žádost 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.
Plocha (37,91 m2) byla určena podle vytyčovacího náčrtu 636-67/2013 ze dne 23.5. 2014. V
předloženém geometrickém plánu je plocha pozemku 39m2. Z tohoto důvodu je třeba revokovat
usnesení č.11/22 ze dne 3.11. 2016.
Návrh usnesení č. 25a/32:
Zastupitelstvo obce Ostrá revokuje usnesení z 22. jednání ZO v bodě 11, které zní : ZO schvaluje
prodej části obecního pozemku PK - p.č. 1154/33 (37,91m2) v k.ú. Ostrá na základě podání jediné
nabídky dle vyhlášeného záměru dne 3.10. 2016 panu D. (Buda č.e. 448) za částku 13.269,- Kč a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy a nahrazuje ho zněním:
Zastupitelstvo obce Ostrá vzhledem k odlišné výměře části pozemku PK p.č. 1154/33 určeného k
prodeji (39m2) dle GP 816/2017 ze dne 11.9. 2017 vyhlašuje záměr na prodej této části pozemku.
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0
ZO usnesení č. 25a/32 schvaluje všemi hlasy přítomných zastupitelů.
b) Rekonstrukce OÚ
Starostka s místostarostou připraví návrh Výzvy na zhotovitele zpracování studie: „Rekonstrukce
OÚ Ostrá“.
ZO tuto informaci bere na vědomí.
c) Zpráva nezávislého auditora – ověření shody s požadavky GDPR
Pro OÚ byla zpracována Zpráva nezávislého auditora ze dne 24.8.2017.
Na základě dohody bylo uskutečněno nezávislé ověření shody současného nastavení fungování
procesů a bezpečnostních opatření MěÚ Lysá nad Labem a přilehlých obcí (začleněných do
Mikroregionu Polabí) s požadavky stanovenými nařízením GDPR.
Byly prověřeny procesy zpracování osobních údajů.

Výsledný dokument měli zastupitelé k prostudování.
ZO tuto informaci bere na vědomí.
d) Kulturní a společenské akce
listopad
zábava 3.11., lampionový průvod 16.11., zdobení perníčků a výroba adventních
věnců 30.11.
prosinec
rozsvícení stromku v MŠ – 3.12, Barborky – 4.12., Mikuláš a čerti – 5.12.

Zasedání ukončeno ve 21:05 h.
Zápis vyhotoven dne: 16.10. 2017
Zápis ověřen dne:

17.10. 2017

Termín příštího jednání ZO: 21.11. 2017

Přílohy k zápisu:
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Žádosti MŠ - Omezení provozu MŠ Ostrá ve školním roce 2017/2018
Kopie Žádosti o odprodej části pozemků p.č. 1188, 359 v k.ú. Ostrá – pan Petr Lonský
Kopie Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy – obecní byt
Kopie Žádosti o povolení ke konání kulturních akcí v sezóně 2018– pan Jan Popovič – RYO
Kopie Žádosti o stanovisko k havarijnímu plánu pro firmu Montano Valtr, s.r.o.
Kopie Žádosti o potvrzení souladu povodňového plánu pro provoz skleníků firmy Montano s povodňovým plánem
obce Ostrá
P7 Kopie Žádosti o schválení dokumentu „Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy“ k akci „ Rozšíření
dodávky energií pro skleníky Ostrá II“
P8 Kopie Žádosti o schválení dokumentu „Veřejnoprávní smlouva“ na stavbu „Sklad a vnitroareálová neveřejná
komunikace MONTANO, část komunikace“
P9 Kopie Žádosti o schválení dokument „Veřejnoprávní smlouva“ na stavbu „Sklad a vnitro- areálová neveřejná
komunikace MONTANO, část stavba“
P10 Vnitřní směrnice č.2/2017 - „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
P11 Kopie Závěr z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostrá za rok 2017
P12 Kopie Žádosti o finanční příspěvek na rok 2018 do Fondu cestovního ruchu Polabí
P13 Kopie Žádosti o propagaci veřejné sbírky - Krajské ředitelství PČR.
P14 Kopie Žádosti Nemocnice Nymburk s.r.o. o sponzorský dar
P15 Rozpočtové opatření č. 7
P16 Kopie Žádosti o schválení sídla Okrašlovacího spolku pro Šnepov na č.p. 172.
P17 Žádost p. Bártová - plánovaná cesta na ploše 20- PV
P18 Zpráva nezávislého auditora – ověření shody s požadavky GDPR

Ověřili: dne
Jiří Čenský

Mgr. Jana Kaucká

Miroslav Crha

starostka obce

