
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE  25.1.2012.

(přítomno 5 zastupitelů,  omluveni - pí. Müllerová, Ing. Ráž )

Usn. 1/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 2/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje  pronájem pozemku p.č.250/1, druh pozemku orná půda o 
výměře 36 079 m2 v k.ú. Okna v Podbezdězí  p. Bayerovi, Husova 623, Doksy.
Cena za roční pronájem je ve výši 3 000,- Kč.
Hlasování:    pro: 5             zdržel: 0                    proti: 0                                      zajistí:starosta

Usn. 3/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje oddělení historického majetku obce z níže uvedených parcel 
pozemkového katastru: p.p.č. PK 360, 363, 366/1 a 868/43 v k.ú. Okna v Podbezdězí. 
Oddělení pozemků geometrickým plánem bude provedeno na náklady obce.
Hlasování:   pro:  5            zdržel: 0                     proti: 0                                     zajistí: starosta

Usn. 4/2012
Zastupitelstvo obce jmenuje navržené kandidáty Hanu Uhlířovou a Michala Grolmuse za 
členy školské rady při Základní škole v Oknech.
Hlasování:   pro: 5             zdržel: 0                     proti: 0                                     zajistí:starosta

Usn. 5/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012“, kterou se zrušuje  
„Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj“.
Hlasování:   pro: 5             zdržel: 0                    proti: 0                                     zajistí: starosta

Usn. 6/2012
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č. 6/2011, v kterém jsou 
příjmy navýšeny o 153 479,- Kč a výdaje navýšeny o 208 698,- Kč.
Hlasování:   pro: 5             zdržel: 0                  proti: 0                                      zajistí: starosta

Usn. 7/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2012 
ve výši výdajů a příjmů 4 651 000,- Kč.
Hlasování:   pro: 5              zdržel: 0                proti: 0                                    zajistí: starosta

Usn. 8/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí doplatek částky 14 396,- Kč na financování projektu 
„Varovný systém ochrany před přírodními živly v Mikroregionu Podralsko“ 
Dále zastupitelstvo souhlasí s nabídkou na dokončení Povodňového plánu obce ve výši 
5 750,- Kč.
Hlasování:   pro: 5                zdržel: 0             proti: 0                                     zajistí: starosta



Usn. 9/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výměny oken v budově obecního úřadu č.p. 40 
dle předložené nabídky od firmy Window Holding a.s. obchodní zastoupení Vekra.
Hlasování:   pro: 5             zdržel: 0             proti:  0                                           zajistí: starosta

Usn. 10/2012
Zastupitelstvo obce odkládá projednání žádosti o pronájem pozemku p.č.178/1 o výměře 
6 523 m2 v k.ú. Okna v Podbezdězí na příští zasedání.
Hlasování:  pro:  5           zdržel: 0                proti: 0                                            zajistí: starosta

Usn. 11/2012
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z „Programu obnovy a rozvoje 
venkova“ Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Výstavba malého fotbalového hřiště pro 
děti“
Hlasování:  pro:  5          zdržel: 0                 proti: 0                                           zajistí: starosta

V Oknech  25.1.2012

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




