
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE  4. 5. 2011

(přítomno 6 zastupitelů,  omluvena Bc. Formánková)

Usn. 20/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,  že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 21/2011

Zastupitelstvo obce souhlasí  se záměrem odkoupit pozemky z majetku státu – p.p.č. 321/4 

ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 2 205m2 a p.p.č. 313/12 ostatní plocha –

manipulační plocha o výměře 285 m2  v k.ú. Okna v Podbezdězí.

Hlasování:   pro: 5            zdržel:1 (p. Jareš )        proti: 0                                zajistí:starosta

Usn. 22/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje  zveřejnění záměru prodat pozemek v majetku obce. 

Jedná se o pozemek v chatové oblasti p.č. 301/35 trv.trav.porost o výměře 810 m2.

Žadatel: Cinner Stanislav, Vrchovany 39.             Navržená cena: 200,- Kč/m2. 

Hlasování:   pro: 6            zdržel: 0                      proti: 0                                  zajistí: starosta

Usn. 23/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o poskytnutí materiálu pro úpravu komunikace na 

pozemku v majetku obce p.č. 876/1 ostatní komunikace. Souhlas byl vydán na základě žádosti 

občanů, kteří tuto komunikaci využívají jako přístup ke svým rodinným domům.

Hlasování:    pro: 6           zdržel: 0                     proti: 0                                    zajistí: starosta

Usn. 24/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje  návrh „Dodatku č. 2 k Partnerské smlouvě o zajištění 

majetkových a provozních náležitostí projektu – „Varovný systém ochrany před povodněmi a 

přírodními živly Mikroregionu Podralsko“.

Hlasování:    pro: 6           zdržel: 1 (p. Jareš)       proti: 0                                   zajistí: starosta

Usn. 25/2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu ČR na rok 2011“ –  příjemce dotace Obec Okna.

Jedná se o dotaci ve výši 30 000,- Kč na rozšíření knihovního systému Clavius 

Usn. 26/2011

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zajištění odborné prohlídky stromu v blízkosti domu 

č.p. 79 a navrhuje provést ošetření dle dendrologického průzkumu a návrhu na ošetření 

dřevin v obci. Tento návrh na ošetření stromů v obci byl zpracován v únoru 2011.

Hlasování:    pro: 6          zdržel: 0                       proti: 0                                  zajistí: starosta



Usn. 27/2011

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na uzavření smlouvy o stavebním spoření s ČMSS, 

a.s. a nesouhlasí s uzavřením této smlouvy.

Hlasování:   pro: 5       zdržel: 1 (pí. Müllerová)          proti: 0           

Usn. 28/2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání přihlášky do soutěže „Vesnice roku 2011“.

Usn. 29/2011

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2010 a souhlasí

s celoročním hospodařením a to s výhradami.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2010 a 

ukládá starostovi odstranit méně závažné chyby zjištěné při přezkoumání hospodaření.

Hlasování:   pro: 5           zdržel: 1 ( p. Jareš )        proti: 0                               zajistí: starosta

Usn. 30/2011

Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním investičního záměru na rozšíření prostor pro 

potřeby Mateřské školy v Oknech.

Hlasování:   pro: 6           zdržel: 0                        proti: 0                                zajistí. starosta

Usn. 31/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 1/2011, kdy je příjmová část 

navýšena o 1 584,- Kč a výdajová část navýšena o 1 584,- Kč.

Hlasování:    pro: 6        zdržel: 0                         proti: 0                                zajistí: účetní Oú

Usn. 32/2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  rezignaci Jaroslava Jareše na mandát zastupitele obce 

Okna pro volební období 2010 – 2014.  V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 

491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí nastupuje ode dne 5.5.2011 za člena tohoto 

zastupitelstva náhradník, kterým je paní Hana Uhlířová.

Osvědčení o tom, že se stala členkou zastupitelstva obce bude předáno na příštím veřejném 

zasedání zastupitelstva obce.                                                                                zajistí: starosta

…………………………..                                                                      ………………………..

       Stanislav Havlín                                                                                      Vladimír Hroch        

           starosta                                                                                                   místostarosta



              




