
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE  16. 11. 2011

(přítomno 6 zastupitelů,  omluvena  pí. Hana Uhlířová)

Usn. 65/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 66/2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, seznam pozemků nabízených realitní kanceláří „Vesta“

k odkoupení.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zjistit podmínky prodeje pozemku p.č. 855/2, ostatní 

plocha o výměře 674 m2 a pozemku p.č. 268/6, vodní plocha o výměře 737 m2.

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

Usn. 67/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

v předloženém znění .

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

Usn. 68/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011. Tímto rozpočtovým opatřením 

nejsou výdaje rozpočtu navýšeny ani sníženy. Rozpočtové opatření bylo provedeno přesunem 

položek.

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

Usn. 69/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o provedení převodu pozemků p.č. 313/17 a 
313/18 z majetku UZSVM na LV obce Okna.

Usn. 70/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o převodu pozemků z majetku ČR 
(Pozemkový fond) na LV obce Okna.

Usn. 71/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o termínech jednotlivých etap projektové 
dokumentace na akci „Rozšíření mateřské školy v Oknech“.

Usn. 72/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení o schválení platby z RO SZIF v Hradci 
Králové na projekt „Výměna oken a rekonstrukce elektrického vytápění v budově základní 
školy v Oknech“.

Usn. 73/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek v majetku obce. 
Jedná se o pozemek p.č. 338/2, orná půda o výměře 6 095 m2 v k.ú. Okna v Podbezdězí.
Z tohoto pozemku bude geometrickým plánem oddělena část o výměře cca 1 200 m2, která je 
předmětem žádosti o odkoupení pozemku z majetku obce.
Žadatel: Ladislav Jareš, bytem Okna 74. Navržená cena: 200,- Kč za m2.
Hlasování:     pro: 6          zdržel: 0                    proti: 0                               zajistí: starosta

V Oknech 16.11.2011

…………………………………..                                           ………………………………….
          Stanislav  Havlín                                                                     Vladimír Hroch
               starosta                                                                                  místostarosta




