
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE  14. 9. 2011

Usn. 45/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 46/2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet „Svazku obcí Máchův kraj“.

Usn. 47/2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet „Mikroregionu Podralsko“.

Usn. 48/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na nové osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie 

v Oknech dle předložené cenové nabídky.

Hlasování:     pro: 7            zdržel: 0              proti: 0                                         zajistí: starosta

Usn. 49/2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o republikovém hodnocení držitelů krajské 

Zelené stuhy.

Usn. 50/2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vydání potvrzení o převzetí žádosti o platbu 

na projekt: „Výměna oken a rekonstrukce elektrického vytápění v budově základní školy 

v Oknech.

Usn. 51/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci nového radiátoru ústředního vytápění v obecním bytě, 

dle předložené nabídky.

Hlasování:     pro: 7         zdržel: 0                proti: 0                                          zajistí:starosta

Usn. 52/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje  přijetí 2 zaměstnanců na veřejně prospěšné práce na období 

říjen-listopad 2011.

Hlasování:     pro: 7        zdržel: 0                 proti: 0                                          zajistí:starosta

Usn. 53/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje, 

Program rozvoje venkova, program č. 17. 

Název projektu: „Výměna oken budovy obecního úřadu. 

Hlasování:    pro: 7         zdržel: 0                 proti: 0                                         zajistí: starosta



Usn. 54/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí p.p.č.313/17 a 

313/18 druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Okna v Podbezdězí.

Účastníci smlouvy: Obec Okna-nabyvatel,  

                               Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových –převodce.

Hlasování:   pro: 7          zdržel: 0              proti: 0                                            zajistí:starosta

Usn. 55/2011

Zastupitelstvo obce   vydává  změnu č.1 územního plánu obce Okna.

Hlasování:   pro: 7          zdržel: 0             proti: 0                                             zajistí: starosta

Usn. 56/2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti k Pozemkovému fondu ČR o převod 

pozemků na list vlastnictví obce .

Usn. 57/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2/2011, kdy je příjmová část 

rozpočtu navýšena o 30 000,- Kč a výdajová část rozpočtu navýšena o 30 000,- Kč.

Hlasování:    pro: 7        zdržel: 0            proti: 0                                            zajistí: účetní Oú

V Oknech 14.9.2011

……………………………….                              …………………………….
       Stanislav Havlín                                                                        Vladimír  Hroch                            

               starosta                                                                                místostarosta  
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