
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE OKNA ZE DNE  7. 12. 2011

Usn. 74/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 75/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením níže uvedených pozemků od  RK VESTA.

Pozemek p.č. 268/6, druh pozemku-vodní plocha o výměře 737 m2 za cenu 8 000,- Kč

Pozemek p.č. 855/2, druh pozemku – ostatní plocha –ostatní komunikace o výměře 674 m2 

za cenu  15 000,- Kč. Oba pozemky jsou v k.ú. Okna v Podbezdězí.

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

Usn. 76/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce v roce 2012 dle rozpočtového provizoria, které se rovná 

finančním prostředkům ve výši 1/12 ze skutečnosti roku 2011. Podle tohoto provizoria bude obec hospodařit 

po dobu než bude schválen rozpočet na rok 2012.

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

Usn. 77/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje, dle předloženého návrhu rozpočet „Příspěvkové organizace Základní a 

Mateřská škola Okna“ na rok 2012 ve výši 623 000,- Kč.

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

Usn. 78/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje  rozpočtové opatření č. 4/2011, v kterém je navýšení příjmů 

527 441,- Kč a výdajů 5 000,- Kč.

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

Usn. 79/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 868/87, ost.plocha-ost.komunikace o výměře 78 m2

v k.ú. Okna v Podbezdězí p. Rejnartovi, bytem Okna 13 za cenu 50,- Kč/m2. Pozemek byl oddělen 

geometrickým plánem z pozemku 868/1. Záměr o prodeji byl zveřejněn na úřední desce.

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

Usn. 80/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje vnitroorganizační směrnici č. 10, pro odpisování dlouhodobého majetku.

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

Usn. 81/2011

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek p.č. 250/1 o výměře 36 079 m2,

orná půda v k.ú. Okna v Podbezdězí. Žadatel o pronájem Tomáš Bayer, Doksy. 

Navržena cena za roční pronájem – 3 000,- Kč. Záměr bude zveřejněn na úřední desce.

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

Usn. 82/2011

Zastupitelstvo bere na vědomí, navýšení ceny za svoz komunálního odpadu firmou AVE CZ o 2%.

V Oknech 7.12.2011

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

                    Stanislav  Havlín                                                          Vladimír  Hroch

                      starosta                                                                      místostarosta




