
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 17.12.2014 
Přítomno 6 zastupitelů 

                                                        Omluven 1 zastupitel 

 
 

Usn. 8/2014 

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

 

Usn.9//2014 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí novelu zákona 185/2001sb) o odpadech. 

 

Usn. 10/2014 

Zastupitelstvo obce souhlasí s poplatkem za svoz komunálního odpadu na rok 2015 ve stejné 

výši jako v roce 2014 a to 500,- kč. 

 

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

Usn.11/2014  

Zastupitelstvo obce souhlasí s členstvím v honebním společenstvu  

podle §19,odst.5,písmena c)zákona č.449/2001 Sb.) 

 

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

Usn.12/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje složení povodňové komise obce Okna: 

Předseda…………p. Eva Müllerová 

Místopředseda…...p. Jaroslav Ouředník 

Člen……………   p. Michal Grolmus 

 

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

Usn. 13/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje krizový štáb pro obec Okna ve složení: 

Předseda………….p. Eva Müllerová 

Místopředseda        p. Jaroslav Ouředník 

Člen………………p.  Libor Henc 

 

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

Usn.14/2014 

Zstupitelstvo obce schvaluje zakoupení držáků na sáčky pro psí exkrementy. 

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



 Usn. 15/2014   

  Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení informačních tabulek proti volnému  

  pobíhání psů. 

 

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

 Usn. 16/2014 

  Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2015 v celkové výši příjmů 

   4 600 000,- kč a v celkové výši výdajů 4 600 000,- kč. 

 

  Hlasování:     pro: 6                      zdržel: 0                         proti: 0                                    

  Usn. 17/2014 

  Zastupitelstvo obce neschválilo žádost p Reichelta,o snížení či zrušení poplatku za odvoz  

  odpadu. Jednalo dle OZV pro obec Okna č. 1/2013 o místním poplatku. 

 

  Hlasování:     pro: 4                     zdržel: 2                          proti: 0          zajistí starostka 

  Usn: 18/2014 

   Zastupitelstvo obce schvaluje snížení ceny palivového dřeva pro občany obce Okna. 

   Cena za měkké dřevo……..600,- kč  / prm 

   Cena za tvrdé dřevo………700,- kč /  prm 

 

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

   Usn: 19/2014 

   Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2014,kde došlo navýšení      

    rozpočtových příjmů o 155 024,- kč a rozpočtových výdajů o 185 024,- kč. 

   Navýšení výdajové části rozpočtu o 30 000,- kč je vyjádřeno  financování třídy 8 (8115). 

 

   Hlasování:     pro: 6                    zdržel:0                         proti: 0 



                                                                                                                

 

 

 

 

 

Usn: 20/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke směrnici pro odepisování dlouhodobého majetku. 

 

Hlasování:          pro: 6                     zdržel: 0                               proti: 0 

 

 

 

 

 

 

V Oknech 19.12.2014  

 

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

Eva Müllerová                                                                           Jaroslav Ouředník 

starostka                                                                                       místostarosta 

 


