
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 19.12. 2012.

Usn. 76/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 77/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Okna ve výši 879 000,- Kč.

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

Usn. 78/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení směny pozemků mezi obcí Okna a firmou P+K s.r.o. 

Jedná se o směnu níže uvedených pozemků:

o p.č. 180/2, ostatní plocha o výměře 1 329 m2

o p.č. 174/4, ostatní plocha o výměře   387 m2

o p.č. 168/4,trvalý travní porost o výměře 2 454 m2

o p.č. 168/1,vodní plocha o výměře 8 467 m2

vše v k.ú. Okna v Podbezdězí ve vlastnictví P+K, s.r.o.

za část pozemku 312/3, ostatní plocha o výměře cca 860 m2v k.ú. Okna v Podbezdězí 

v majetku obce Okna.

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

Usn. 79/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje  Zprávu o uplatňování Územního plánu Okna za období 

12/2008 – 12/2012.

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

Usn. 80/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení obecních symbolů dle předložené nabídky. Cena pro 

obce do 300 obyvatel je dle této cenové nabídky 14 000,- Kč za zpracování návrhu znaku a 

praporu   obce.

Hlasování:   pro: 4(pí.Müllerová, pí.Uhlířová, p.Grolmus, Havlín)     zdržel: 0        proti: 3(pí.Doubková, p. Hroch ,Ing. Ráž)

                                                                                                                                                       zajistí: starosta

Usn. 81/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje vydání souhlasného stanoviska k zrušení železničního 

přejezdu v Oknech.

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



Usn. 82/2012

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odstranění možného nebezpečí záplav při deštích. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit náklady na tuto akci ve výši 20 000,- Kč do rozpočtu na 

rok 2013.

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

Usn. 83/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce v roce 2013 dle rozpočtového provizoria, 

které se rovná finančním prostředkům ve výši 1/12 ze skutečnosti r. 2012.

Podle tohoto provizoria bude obec hospodařit po dobu, než bude schválen rozpočet na rok 

2013.

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

Usn. 84/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5, kde je snížení příjmů o 71 270,- Kč a 

navýšení výdajů o 17 502,- Kč. Dále zastupitelstvo obce pověřuje starostu k provedení 

rozpočtového opatření č. 6 za rok 2012.

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

Usn. 85/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt – Rozšíření mateřské školy 

v Oknech.  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi po vyhlášení výzvy Místní akční skupinou 

LAG Podralsko předložit žádost o dotaci na výše uvedený projekt.

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

         

V Oknech  19.12.2012

Stanislav  Havlín                                                                              Vladimír  Hroch

     starosta                                                                                           místostarosta




