
2. 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA  OBCE  OKNA  ZE  DNE  3. 3. 2009. 
Přítomno  6 zastupitelů, omluvena Mgr. Myšková. 

 

 

 

 

usn. 7/09 

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

 

usn. 8/09 

Zastupitelstvo obce schvaluje  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 9/08 - zpracování projektu na 

zainvestování pozemku p.č. 178/1. Smlouva je rozšířena  o řešení kanalizace od hranic pozemků 

k vodoteči. 

Hlasování:     pro: 4 (Uhlířová, Jareš, Hroch, Havlín)                zdržel: 2 ( Ing. Tuček, Mgr.Králová)                  proti: 0 

                                                                                                                                                                    zajistí: starosta 

 

usn. 9/09 

Zastupitelstvo obce  ukládá  starostovi posoudit nabídky na provedení výstavby parkoviště dle 

stanoveného zadání. Provedení akce na výstavbu parkoviště pro motorová vozidla předat firmě s 

nižší cenovou nabídkou.                                                                                                         

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

 

usn. 10/09 

Zastupitelstvo obce ukládá  starostovi zajistit zpracování další cenové nabídky na provedení úpravy 

místní komunikace včetně odvodnění. 

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

 

usn. 11/09 

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost  Příspěvkové organizace Základní škola Okna o převod 

hospodářského výsledku za rok 2008 do rezervního fondu a fondu odměn. 

Dále schvaluje  žádost  Příspěvkové organizace Základní škola Okna o povolení čerpání z obecního 

rozpočtu na mzdy v roce 2008. 

Hlasování:       pro. 6                 zdržel: 0                      proti: 0                                      zajistí.starosta 

 

usn. 12/09 

Zastupitelstvo obce schvaluje   zveřejnění záměru prodat pozemky v majetku obce. Jedná se o 

pozemky p.č. 31/1 o výměře 1069 m
2 

, p.č.4/2 o výměře 556 m
2  

a p.č.34/2 výměře 272 m
2 

. 

Vše v k.ú. Okna v Podbezdězí.   

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

 

usn. 13/09 

Zastupitelstvo obce schvaluje  pronájem části pozemku p.č. 868/43 o výměře 270 m
2  

p. Hladkému 

bytem Okna 19. Cena ročního pronájmu 0.50Kč /m
2 

. 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením nájemní smlouvy ze dne 1.7.1994 na část pozem. 868/43. 

Dále zastupitelstvo obce ukládá  starostovi vypracovat směnnou smlouvu mezi obcí Okna a 

p. Hladkým. Předmětem smlouvy bude část pozemku p.č. 868/43 a st.p.č. 102. 

Hlasování:   pro: 6                   zdržel: 0                       proti: 0                                       zajistí. starosta 

 



usn. 14/09 

Zastupitesltvo obce souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na část objektu p.č.st.138 (sportovní 

kabiny). Souhlas byl vydán na žádost nájemce TJ Okna zastoup. předsedou p. M.Grolmusem. 

Hlasování:   pro. 6                   zdržel: 0                      proti: 0                                        zajistí: starosta 

 

usn. 15/09 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zřídit v budově Obecního úřadu pracoviště Czech POINT               

s využitím dotace ze strukturálních fondů EU ve výši 93.227 Kč. Zastupitelstvo schvaluje 

“Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro zřízení pracoviště Czech POINT” a souhlasí se 

spolufinancováním projektu ve výši 15% z vlastních prostředků obce. 

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

 

usn. 16/09 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2009 v celkové výši 

příjmů 4 168 094 Kč a v celkové výši výdajů 4 168 094 Kč. 

Hlasování:   pro: 6                  zdržel: 0                      proti: 0                                    zajistí: účetní OÚ 

 

usn. 17/09 

Zastupitelstvo obce schvaluje  pronájem části pozemku p.č. 313/8 o výměře cca 1000 m
2
   

pí. Jarešové bytem Okna 91. 

Hlasování:   pro: 5                  zdržel: p. Jareš                     proti. 0                               zajistí: starosta 

 

usn. 18/09 

Zastupitelstvo obce schválilo vydání souhlasného stanoviska ke změně užívání z garáže na 

autodílnu. Stanovisko bude vydáno na žádost p. Peka J. Okna 25. 

Hlasování:  pro: 5                    zdržel: Mgr. Králová           proti: 0                              zajistí. starosta 

 

 

 

 

 

V Oknech  3.3.2009 

 

 

 

..............................................                                                ...................................................... 

   Havlín Stanislav                                                                         Mgr. Myšková  Iveta 

     starosta                                                                                          místostarostka     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


