
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE  21. 12. 2010.

(Přítomni všichni zastupitelé – Havlín, Hroch, Jareš, Ing.Ráž, Grolmus, Müllerová, Bc.Formánková)

Usn.71/2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,  že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 72/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  prodej níže uvedených pozemků z majetku obce: 

 pozemek p.č. 301/40 v chatové oblasti o výměře 113m2 za cenu 200,- Kč/m2 ,  

žadatel:  Hana Sršňová, Fantova 1796 Praha - Stodůlky .

 pozemek p.č. 301/42 v chatové oblasti o výměře 505 m2 za cenu 200,- Kč/m2,

žadatel: Bohumila a Pavel Ševčíkovi, Seifertova 461, Ústí nad Labem.

 pozemek p.č. 301/41 v chatové oblasti o výměře 635 m2 za cenu 200,- Kč/m2,

žadatel: Dana Fridrichová – Vítková, Hájkova 1, Praha 3 – Žižkov

hlasování:    pro: 6          zdržel: 0              proti: 1 (Bc.Formánková )                        zajistí:starosta

Usn. 73/2010

Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru prodat pozemek v majetku obce. 

Jedná se o pozemek v chatové oblasti p.č. 289/7 o výměře 60 m2 v k.ú. Okna v Podbezdězí.

Žadatel: Zdeněk a Eva Gottvaldovi, Praha 8.                            Navržená cena: 200,- Kč za m2.

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

Usn. 74/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  prodej pozemku 178/1 v k.ú. Okna v Podbezdězí, který je 

rozdělen geometrickým plánem č. 330-390/2009 ze dne 23.11.2009  na 10  pozemků 

určených k výstavbě rod.domů. Výše uvedený geometrický plán je nedílnou součástí tohoto 

usnesení

Zastupitelstvo obce stanovuje  minimální cenu 250,- Kč za m2  za pozemky určené 

k výstavbě rod.domů na pozemku 178/1 .   

Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podepsání zprostředkovatelské smlouvy s real. 

kanceláří M+M reality na prodej pozemku pro výstavbu rod.domů na pozemku 178/1    

Hlasování:    pro:  6    zdržel: 1   (Bc.Formánková )        proti: 0                                 zajistí:starosta

Usn. 75/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje   „Místní program obnovy venkova“  na období 2011 – 2014.

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



Usn. 76/2010

Zastupitelstvo obce neschválilo vytvoření obecních symbolů ( znak a prapor ) pro naší obec.

Hlasování:  pro vytvoření obec.symbolů:   3 (Müllerová, Grolmus, Havlín)

                   proti vytvoření obec.symbolů: 3 ( Bc.Formánková, Ing.Ráž, Hroch)  

                   zdržel: 1 ( Jareš )

Usn: 77/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření v roce 2011 dle rozpočtového provizoria, které se 

rovná finančním prostředkům ve výši 1/12 ze skutečnosti roku 2010. Podle tohoto provizoria 

bude obec hospodařit po dobu než bude schválen rozpočet na rok 2011.

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

Usn. 78/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a 

knihoven Ministerstva kultury. Typ projektu: „Obnova technického a programového 

vybavení“.

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

Usn. 79/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh aktualizace a změny „Obecně závazné vyhlášky o 

místním poplatku za svoz  komunálního odpadu“

Dále zastupitelstvo ruší usnesení č. 4/04 z 27.1.2004, kterým byla schválena výzva 

umožňující žádat o slevu na poplatek za komunální odpad.

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

Usn. 80/2010

Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou firmy SAUL Liberec na zhotovení 1. změny 

Územního plánu obce Okna.

Hlasování:   pro: 6          zdržel: (Bc.Formánková )      proti: 0                                   zajistí:starosta  

Usn. 81/2010

Zastupitelstvo obce projednalo     nabídky na akci „Výměna oken v budově základní školy 

v Oknech“

Zastupitelstvo obce vybralo   jako zhotovitele této akce firmu „OKNA VEKRA“ , která 

předložila nabídku na výrobu a instalaci plastových oken za cenu 261 668,- Kč.

Hlasování:    pro: 6         zdržel: (Bc.Formánková )      proti: 0                                   zajistí:starosta  

V Oknech    21.12.2010

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

   Stanislav  Havlín                                                                               Vladimír Hroch

        starosta                                                                                            místostarosta
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