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.
3. Dne 3.5.2022 požádala fyzická osoba prostřednictvím datové schránky o poskytnutí následujících
informací:
1. Je státnímu zastupitelství známo, že v roce 1932-1933 byl na Ukrajině uměle způsobený
vyhlazovací hladomor, při kterém zemřely miliony Ukrajinců? Ve zkratce se dá konstatovat
podle všech dostupných historických pramenů, že tento hladomor byl řízený židem Lazarem
Kaganovičem a jeho zrůdnou židovskou bandou. Je tedy zakázáno vyjadřovat i podporu a
uznání židům či židovskému státu Izrael či židovským představitelům? Bude tedy vyjádření
této podpory židům taktéž zkoumáno takzvanými orgány VOZu činnými v trestním řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu?
2. Je povoleno vyjadřovat uznání židovské guerille, která si v roce 2014 na Ukrajině opět zcela
zločinným a nezákonným způsobem stejně jako v Čechách uzurpovala moc a dopouštěla se
taktéž podobně jako v Čechách a v dalších zemích děsivých zločinů proti lidskosti na
slovanských obyvatelích, tedy konkrétně na Ukrajině zločinů proti etnickým slovanským
Ukrajincům nebo etnickým Rusům? Budou jakoby na oko České orgány, ve skutečnosti
orgány VOZu, zkoumat také tato vyjádření obdivu a podpory této židovské guerille pro
podezření ze spáchání trestného činu?
Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů naše č.j. 386/2022 doručenou prostřednictvím DS dne
3.5. 2022 Vám sděluji:
Podle § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty povinny
poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že Vámi požadované
informace se nevztahují k působnosti obce Ostrá, Vaši výše uvedenou žádost o poskytnutí informací
podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím obec Ostrá odkládá.
Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podat na postup obce stížnost
podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost můžete podat u obce Ostrá. O
stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje, pokud obec Ostrá stížnosti plně
nevyhoví.

