
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 9. 7. 2014.

Usn. 42/2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 43/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.268/8 ostatní plocha v k.ú. Okna 

v Podbezdězí  p.Formánkovi Okna č.p.17 za níže uvedených podmínek. 

Z pozemku 268/8 bude oddělena část o výměře cca 300 m2, která zůstane nadále v majetku 

obce. Výměra pozemku p.č.268/8 po tomto oddělení bude předmětem prodeje.

Cena za m2 pozemku p.č. 268/8: 20,- Kč.

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

Usn. 44/2014

Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 200 000,- Kč na 

zařízení do školní kuchyně (konvektomat)

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

Usn. 45/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č.2. Rozpočtovým opatřením nedochází 

k navýšení ani snížení rozpočtu. Došlo pouze k přesunu položek.

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

Usn. 46/2014

Zastupitelstvo obce souhlasí se založením školního klubu, který bude součástí školní družiny. 

Osobní příplatek pro vychovatelky bude hrazen z příspěvků dětí.

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

Usn. 47/2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí o trvalém odnětí pozemku určeného k plnění 

funkce lesa. Zastupitelstvo souhlasí s uhrazením poplatku za odnětí ve výši 41 396,- Kč. 

Část poplatku za odnětí ve výši 24 838,- Kč bude uhrazen žadatelem o odkoupení tohoto 

pozemku p. Bayerem.

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



Usn. 48/2014

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemky v majetku obce. Jedná 

se o pozemky p.č. 267 TTP o výměře 2 418m2 a  p.č. 268/6 vodní plocha o výměře 737m2.

Žadatel: Kaňkovský Jan, Okna 99.   Navržená cena za m2 pozemků: 20,- Kč.

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

Usn. 49/2014

ZO bere na vědomí informaci o dokončení výstavby víceúčelového hřiště s umělým 

povrchem v lokalitě u fotbalového hřiště.

ZO souhlasí s vytvořením nájemní smlouvy mezi obcí Okna jako nájemcem a TJ Okna jako 

pronajimatelem víceúčelového hřiště. Pronájem bude bezúplatný.

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

V Oknech 9.července 2014

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

         Stanislav Havlín                                                           Vladimír  Hroch

              starosta                                                                      místostarosta


		2014-07-10T07:54:30+0100
	Schvaluji tento dokument




