
5. 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA  OBCE  OKNA  ZE  DNE  2. 6. 2009. 
( Přítomno 5 zastupitelů – omluvena Mgr.Králová a Mgr. Myšková ) 

usn. 32/09 

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

 

usn. 33/09 

Zastupitelstvo obce schválilo vytvoření prezentace na internetové stránky obce a měsiční poplatek 

za provoz a údržbu internetových stránek dle nabídky Troll Jets s.r.o.. 

Hlasování:     pro: 5             zdržel: 0             proti: 0                                                     zajistí:starosta 

 

usn. 34/09 

Zastupitelstvo obce ukládá  starostovi zajistit znalecké posudky na pozemky, které budou 

předmětem směny. Jedná se o pozemek p.č.312/3 o výměře 3 341m
2
  v majetku obce a pozemky za 

fotbalovým hřištěm. 

Hlasování:  pro:  4              zdržel: 0            proti: 0                                                        zajistí:starosta 

 

usn. 35/09 

Zastupitelstvo obce schválilo odkoupení pozemku p.č.338/2 o výměře 6 095 m
2
 za cenu 40,-Kč/ m

2
            

a ukládá starostovi zajistit vypracování kupní smlouvy.                                                                  

Hlasování:  pro: 5                zdržel: 0          proti: 0                                                        zajistí: starosta 

 

usn. 36/09 

Zastupitelstvo obce schválilo  žádost Základní školy Okna o finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč 

na ukončení projektu Comenius. 

Příspěvek bude použit na stravování zahraničních návštěvníků ve školní jídelně, vstupenky pro děti 

ze zahraničí do Loučné a na Ostrou a na závěrečné posezení a ukončení projektu na Valdštýnské 

plovárně. 

Hlasování:   pro: 5             zdržel: 0          proti: 0                                                          zajistí: starosta 

 

usn. 37/09 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu projektových prací na zainvestování 

pozemku p.č. 178/1. 

 

usn. 38/09 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí  s nabídkou realitní kanceláře Vesta na odkoupení pozemku p.č. 

333/2 o výměře 499 m
2
 za cenu 90,- Kč za m

2
. Zastupitelstvo bude souhlasit s odkoupením výše 

uvedeného pozemku jen v případě, že cena bude 20,- Kč za m
2
. Zastupitelstvo ukládá starostovi 

kontaktovat realitní kancelář Vesta. 

Hlasování:    pro: 5             zdržel: 0         proti:0                                                          zajistí: starosta 

  

usn. 39/09 

Zastupitelstvo obce schválilo  rozpočtové změny č.1(5/2009). 

Hlasování:    pro: 5              zdržel: 0        proti: 0                                                          zajistí:  účetní 

OÚ 

 

V Oknech  2.6.2009 

Havlín Stanislav                                                                                            Mgr. Iveta Myšková 

     starosta                                                                                                          místostarostka 


