Průběžně zveřejňované informace dle zák. 106/1999, o svobodném přístupu k
informacím – rok 2022
povinný subjekt:
Obec Ostrá
Ostrá 172
Lysá nad Labem
289 22
IČO: 00239585
1.

Dne 29.3. 2022 požádala fyzická osoba prostřednictvím elektronické pošty o poskytnutí

následující informace:
Je nebo bude vyhlášeno výběrové řízení na pronájem rekreačního areálu v obci Ostrá, které
se stává z pozemků parc. č. 1110/6, 1111/6, 1119/5, 1119/13, 1125/53, 1125/54, 1237/4, 1111/5,
1119/4, 1237/5, 1108/1, 1110/3, 1111/1, 1110/4, 1111/4, 1237/1 a ze staveb v katastru nemovitostí
nezapsaných - recepce, stavební buňka, 4 ubytovací buňky, chata?
Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů naše č.j. 291/2022 doručenou elektronickou poštou dne
29.3. 2022 Vám sděluji:
Nájem současného nájemce trvá od 1.6. 2018 a je dle Smlouvy uzavřen na dobu určitou (5 let), tj.
do 31.12. 2022. Dohodou smluvních stran může být Smlouva prodloužena na dalších 5 let a to za
předpokladu, že jedna smluvní strana vyzve druhou smluvní stranu nejpozději měsíc před uplynutím
trvání nájmu k prodloužení nájmu.
Zda zastupitelstvo obce Ostrá schválí prodloužení či nikoli v tuto chvíli nemohu předvídat.
Pokud bude vyhlášeno VŘ na pronájem veřejného tábořiště, bude vše ve lhůtách v jakých má být a
samozřejmě na dostatečnou dobu vyvěšeno na stránkách obce Ostrá.
Doporučuji tedy sledovat webové stránky obce Ostrá.
2. Dne 31.3. 2022 požádala právnická osoba prostřednictvím datové schránky o poskytnutí
následující informace:
Žádám o poskytnutí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Ostrá, uskutečněného dne 3. února
2022.
Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů naše č.j. 299/2022 doručenou prostřednictvím DS dne
31.3. 2022 Vám sděluji:

Obec Ostrá všechny zápisy zveřejňuje na stránkách obce ( ostra.cz/urad/zapisy-ze-zasedani-zo/ ).
Anonymizovaný zápis z veřejného jednání zastupitelstva ze dne 3.2. 2022 je součástí Sdělení.
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