
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 9. 5. 2012.

(přítomno 6 zastupitelů – omluvena pí. Müllerová) 

Usn. 35/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 36/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 578/64 orná půda v k.ú. Okna 
v Podbezdězí manželům Jarešovým, Okna 91 za cenu 50,- Kč za m2 .
Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, který bude 
vypracován na náklady kupujících.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 307/7 ostatní plocha v k.ú. Okna 
v Podbezdězí  pí. Čápové Okna 59, za cenu 50,- Kč za m2 .
Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, který bude 
vypracován na náklady kupujících.
Hlasování:     pro: 6              zdržel: 0                proti: 0                                       zajistí: starosta

Usn. 37/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky v majetku obce.  Jedná se o 
pozemek p.č. 267 trvalý travní porost o výměře 2 418 m2  a pozemek p.č. 268/6 vodní plocha 
o výměře 737 m2 vše v k.ú. Okna v Podbezdězí.    Žadatel p. Kaňkovský Okna 99.
Hlasování:     pro: 4               zdržel: 0               proti: 2 ( Bc. Formánková, Uhlířová)     zajistí: starosta

Usn. 38/2012
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Okna za rok 2011 a souhlasí 
s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Hlasování:    pro:  6               zdržel: 0               proti: 0                                       zajistí: starosta

Usn. 39/2012
Zastupitelstvo obce projednalo nabídky na ošetření a kácení stromů dle dendrologického 
průzkumu z února 2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení ošetření a kácení stromů firmou Tomáš Bártl 
Tyršova 1/19 Nymburk.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o podporu na tuto akci z „Programu pro vítěze 
ocenění Zelená stuha – péče o zeleň a životní prostředí“.
Hlasování:   pro: 6                  zdržel: 0              proti: 0                                       zajistí: starosta

Usn. 40/2012
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na opravu místní komunikace směr Tachov v délce 
cca 2 000 m.
Zastupitelstvo ukládá  starostovi do příštího zasedání zjistit možnost úhrady části nákladů na 
opravu komunikace od obce Tachov, firmy EUROVIA Kamenolomy a.s. a zemědělské firmy 
P+K s.r.o.
Hlasování:     pro: 6                zdržel: 0              proti: 0                                       zajistí: starosta



Usn. 41/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis rodičů žáků Základní školy v Oknech, který se 
týká organizace školního roku 2012 – 2013.
Hlasování:   pro:  6                 zdržel: 0             proti: 0        

Usn. 42/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh textu na pamětní desku, která bude umístěna na 
památníku ve středu obce.
Hlasování:   pro: 5                 zdržel: 0               proti: 1 ( Ing. Ráž)                              zajistí: starosta

Usn. 43/2012
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého 
kraje a realizaci akce – „Instalace měřiče rychlosti na silnici II/273 v obci Okna“.
Hlasování:   pro: 6                 zdržel: 0              proti: 0                                        zajistí: starosta

Usn. 44/2012
Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním níže uvedeného potvrzení:

Obec  Okna potvrzuje, že Mgr. Iveta Myšková, narozena dne 14.7.1971, bytem Okna 
3 , je v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, od 1. srpna 2012 ředitelem Základní školy a Mateřské školy Okna , se 
sídlem v Oknech, IČO:72 74 23 56, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.

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

V Oknech  9.5.2012

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




