
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 4. 4. 2012.

(přítomno všech 7 zastupitelů)

Usn. 22/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 23/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtového výhledu do roku 2014.

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

Usn. 24/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 kde je navýšení příjmů o 

308 776,80 Kč a navýšení výdajů o 308 776,80 Kč.

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

Usn. 25/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce. Jedná 

se o část pozemku 578/64 z něhož bude geometrickým plánem oddělena část cca 1 000 m2, 

která bude předmětem prodeje. Žadatel: Ladislav a Jaroslava Jarešovi Okna 91.

Navržená cena za m2 : 50,- Kč. Náklady na rozdělení pozemku uhradí žadatel. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce. Jedná 

se o část pozemku 307/7 z něhož bude geometrickým plánem oddělena část cca 1 400 m 2, 

která bude předmětem prodeje. Žadatel: Helena Čápová Okna 59.

Navržená cena za m2: 50,- Kč. Náklady na rozdělení pozemku uhradí žadatel.

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

Usn.26/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje  prodej pozemku p.č. 250/1 orná půda o výměře 36 079 m2

v k.ú. Okna v Podbezdězí  T. Bayerovi za cenu 7,- Kč/m2 ( 252 553,- Kč). 

Záměr prodat pozemek v majetku obce byl zveřejněn před projednáním na úřední desce Oú.

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

Usn. 27/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje  prodloužení veřejného osvětlení na místní komunikaci 

poz.p.č. 855/2. 

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

Usn. 28/2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí   nabídku České dráhy a.s. na jednání o možnostech 

prodeje nádražních budov a k nim náležejících pozemků.

Zastupitelstvo obce nemá zájem o odkoupení nemovitostí od České dráhy a.s.

Hlasování:       pro: 6                    zdržel: 1 (Ing. Ráž)      proti: 0               zajistí: starosta



Usn. 29/2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek ankety, jejímž cílem bylo zjistit názor 

veřejnosti na převod pozemku z majetku obce na výstavbu domu pro handicapované.

Zastupitelstvo obce nesouhlasí  s převodem pozemku v majetku obce na výstavbu domu pro 

handicapované.

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

Usn. 30/2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí vytvoření 3 pracovních míst v rámci veřejně 

prospěšných prací od 2.4.2012  do 31.10.2012.

Usn. 31/2012

Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem  pozemků v majetku obce o celkové výměře 

129 001 m2, zemědělské firmě P+K s.r.o.  

Cena ročního nájemného za tyto pozemky je ve výši 13 000,- Kč.

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

Usn. 32/2012

Zastupitelstvo obce projednalo nabídky od firmy „Silnice Žáček“ a p. Kaňkovského na 

opravu parkové cesty.

Zastupitelstvo obce schválilo provedení opravy parkové cesty dle nabídky p. Kaňkovského za 

cenu 76 400,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce projednalo další nabídky na opravu a výstavbu komunikací od firmy 

„Silnice Žáček“ a  schvaluje dle této nabídky uskutečnit opravu komunikace od budovy 

školky  k č.p. 46 ( p. Franc ). Na tuto akci zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o 

dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje.

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

Usn. 33/2012

Zastupitelstvo  bere na vědomí rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci 

vyloučení nemovitostí ze soupisu konkursní podstaty. 

Pozemky p.č 170 a p.č. 362/2 se ze soupisu konkursní podstaty vylučují. U pozemků p.č. 

146/5, 208, 210, 255/1, se žaloba na vyloučení zamítá.  

Usn. 34/2012

Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Základní škole v Oknech ve 

výši 10 000,- Kč. Příspěvek bude využit na dopravu na výlety při návštěvě školy z Francie.

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

V Oknech  4.4.2012

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




