
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 4. 6. 2014.

(přítomno 6 zastupitelů – omluveni: pí. Müllerová)

Usn. 28/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 29/2014

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko 

za rok 2013.

Usn. 30/2014

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2013  a vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání 

hospodaření.

K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, 

přijímá zastupitelstvo opatření, které je přílohou tohoto usnesení.

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

Usn. 31/2014

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2013 obce Okna s opravami.

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

Usn. 32/2014

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2013 ZŠ a MŠ Okna, příspěvková organizace.

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

Usn. 33/2014

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů“. Smluvní strany: EKO-KOM a.s. – Obec Okna.

Dále zastupitelstvo obce souhlasí s pověřením svozové firmy AVE CZ s.r.o. s prováděním 

výkaznictvím jménem obce pro potřeby výše uvedené smlouvy.

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

Usn. 34/2014

Zastupitelstvo obce stanovuje dle § 67,68 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích počet nově volených 

členů zastupitelstva obce Okna.

Na období 2014 – 2018 je stanoven počet 7 členů zastupitelstva obce Okna.

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



Usn. 35/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč Správě státního 

hradu Bezděz.

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

Usn. 36/2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nákladech na těžbu, přiblížení a manipulaci 

dřeva harvestorovou technologii a odvoz do sběrného dvora.

Zastupitelstvo obce na základě těchto informací stanovuje cenu palivového dřeva:

měkké  dřevo:             cena za 1 prostorový metr………….. 700,- Kč

tvrdé listnaté dřevo:   cena za 1 prostorový metr………….. 800,- Kč

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

Usn. 37/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny kde došlo k navýšení výdajů rozpočtu 

o 375 840,12 Kč a k navýšení příjmů rozpočtu o 219 800,- Kč

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

Usn. 38/2014

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene. Jedná se o připojení odběrného místa k distribuční síti elektrické energie na 

st.pozemek 46/1 – přípojka NN.

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

Usn. 39/2014

Zastupitelstvo obce Okna vydává změnu č. 2 ÚP Okna formou opatření obecné povahy.

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

Usn. 40/2014

Zastupitelstvo obce Okna schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek v majetku obce. 

Jedná se o pozemek p.č. 268/8, ostatní plocha – neplodná půda o výměře 3 234 m2

v k.ú. Okna v Podbezdězí.   

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

Usn. 41/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje „Provozní řád dětského hřiště v obci Okna“

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

V Oknech 4.6.2014

…………………………………..                                       ……………………………………

         Stanislav  Havlín                                                              Vladimír  Hroch

             starosta                                                                           místostarosta
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