
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE OKNA ZE DNE 28. 8. 2013.

Usn. 62/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 63/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 879 o výměře 919 m2 v k.ú. Okna v Podbezdězí pí. 
E.Zvěřinové, Doksy za roční pronájem 2.- Kč/m2.
Hlasování:                           pro: 6               zdržel: 0          proti: 0                                              zajistí: starosta

Usn.  64/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek v majetku obce p.č. 328/4 o výměře 
343 m2 trvalý travní porost a část pozemku p.č. 330/2 ostatní plocha. Oba pozemky jsou v k.ú. Okna 
v Podbezdězí. Část pozemku, která bude předmětem prodeje bude oddělena geometrickým plánem. Náklady 
na rozdělení pozemku uhradí žadatel.
Žadatel: p.M.Zeman Okna 101. Navržená cena za pozemky je ve výši 50,- Kč za m2.
Hlasování:                          pro: 6               zdržel: 0         proti: 0                                             zajistí: starosta

Usn. 65/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky v majetku obce
p.č. 355/6, 355/5 a 355/8 vše orná půda o celkové výměře 48 384 m2 v k.ú. Okna v Podbezdězí.
Podmínky pronájmu:

 formou nabídkového řízení – obálková metoda
 pronájem na dobu neurčitou
 minimální roční nájemné za 1 ha = 900,- Kč

Záměr bude zveřejněn na úřední desce do příštího veřejného zasedání zastupitelstva 13.11.2013.
Hlasování:                         pro: 6             zdržel: 0            proti: 0                                               zajistí: starosta       

Usn. 66/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výstavby veřejného osvětlení na pozemku pro výstavbu rod.domů 
(p.č.178/16). Jedná se o instalaci 11 světelných bodů dle předloženého projektu. 
Zastupitelstvo jako zhotovitele této akce vybralo firmu „Jan Slovák, montáže a opravy el. zařízení Chlum“. 
Nabídnutá cena za zhotovení je 171 507,- Kč s DPH.
Hlasování:                        pro: 7(dostavila se pí. Uhlířová)    zdržel: 0           proti: 0                      zajistí: starosta

Usn. 67/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výběrového řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce. Název akce: „Změna užívání garáže na pobytovou místnost“ .
Hlasování:                       pro: 7               zdržel: 0            proti: 0                                         zajistí: starosta

Usn. 68/2013
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku z majetku obce p.č. 269/5 orná půda o výměře 20 m2 p. M. 
Weberovi, Mladá Boleslav. Cena za pozemek je ve výši 50,- Kč za m2.
Hlasování:    pro: 7             zdržel: 0              proti: 0                                          zajistí: starosta

V Oknech 2.10.2013

                  …………………………………                                      ……………………………………

                           Stanislav Havlín                                                                     Vladimír Hroch

                                starosta                                                                                místostarosta               
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