
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE  24.11. 2010.

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

Usn.61/2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,  že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 62/2010

Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru: pí.Prajzlerová Hana,  pí Uhlířová Hana.

Zastupitelstvo obce volí  členy finančního výboru:  pí.Rážová  Dana,  pí. Čápová Helena.

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

Usn. 63/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost p. Matouška, Okna 76  o slevu za svoz kom.odpadu.

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

Usn. 64/2010

Zastupitelstvo obce odkládá projednání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 328/4 z majetku 

obce  na příští zasedání.

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

Usn. 65/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat níže uvedené pozemky 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

 pozemek p.č. 178/1 rozdělení dle geometrického plánu č. 330-390/2009

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

Usn. 66/2010

Zastupitelstvo obce bere na vědomí,  informaci o projektu „Varovný systém ochrany před 

povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko“

Usn. 67/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  provedení stavby „Kabelové rozvody NN  pro 10 rod.domů 

v obci Okna“  na pozemku p.č. 178/1.

Zastupitelstvo obce ukládá  starostovi požádat technika přípravy stavby z ČEZ Distribuce a.s. 

o zahájení přípravy stavby.

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



Usn. 68/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  návrh rozpočtových změn, kdy je příjmová část navýšena o 

695 878,80,- Kč a výdajová část navýšena o 221 587,10 Kč.

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

Usn. 69/2010

Zastupitelstvo obce  schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní a Mateřská 

škola Okna na rok 2011, tak jak byl předložen.

Příspěvek bude poskytnut ve výši 664 000,- Kč ve čtyřech splátkách.

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

Usn. 70/2010

Zastupitelstvo obce doporučuje  zařadit do rozpočtu obce na rok 2011 níže uvedené akce:

 rekonstrukce el.vytápění v budově základní školy.

 výměna oken v budově základní školy.

 rekonstrukce přístavby  budovy základní školy.

Zastupitelstvo obce ukládá  starostovi na výše uvedené akce zažádat o dotace z Programu 

rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu a z Grantového fondu 

Libereckého kraje.

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

V Oknech 24.11.2010

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

   Stanislav  Havlín                                                                       Vladimír Hroch

        starosta                                                                                   místostarosta


		2011-09-29T08:53:25+0100
	Schvaluji tento dokument




