
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 4.12.2013.

Usn. 77/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 78/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 Příspěvkové organizace Základní 

škola a Mateřská škola Okna. Příspěvek na rok 2014 bude ve výši 822 000,- Kč.

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

Usn. 79/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola Okna o poskytnutí finančního příspěvku na doplatek vyúčtování el.energie za rok 2013 

ve výši 25 000,- Kč.

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

                                                                                                                            zajistí: starosta 

Usn. 80/2013

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o dílo na stavební práce – „Změna užívání 

garáže na pobytovou místnost“.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu výše uvedené smlouvy.

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

Usn.: 81/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013. Tímto rozpočtovým opatřením 

došlo k navýšení rozpočtových příjmů o 200 000,- Kč a k navýšení rozpočtových výdajů o 

200 000,- Kč.

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

Usn. 82/2013

Zastupitelstvo obce revokuje  usnesení Zastupitelstva obce Okna č. 72/2013 ze dne 

13.11.2013 v plném rozsahu.

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků v majetku obce p.č. 355/5 o výměře 

25 756 m2, p.č. 355/6 o výměře   6 085 m2,  p.č. 355/8 o výměře 16 543 m2. Vše orná půda

v k.ú. Okna v Podbezdězí. 

Nájemce: Martina Studničková Vrchovany. Cena za roční pronájem: 2 100,- Kč/ha.

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

Usn. 83/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení příjezdové cesty na školní zahradu  dle předložené 

nabídky. Cena za zhotovení: 27 008,- Kč.   Zhotovitel: Kříž Jaroslav, Bechov 43.

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



Usn. 84/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh schodkového rozpočtu na rok 2014 v celkové výši 

příjmů 4 662 000,- Kč a v celkové výši výdajů 6 432 000,- Kč.

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě umožňující dálkový 

přístup. Připomínky mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva 

obce, které bude rozpočet na rok 2014 projednávat. Termín zasedání bude zveřejněn 

v zákonné lhůtě.

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

V Oknech  4.12.2013

        Stanislav Havlín                                                                Vladimír Hroch

            starosta                                                                             místostarosta    
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