
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 20.5.2015 
(Přítomno – 6 zastupitelů, omluven – 1 zastupitel) 

 

Usn. č. 58/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce  

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

 

Usn. č. 59/2015 

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

 

Usn. č. 60/2015 

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí závěrečný účet mikroregionu Podralsko za 

rok 2014. 

 

Usn. č. 61/2015 

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Okna za rok 2014 a vyjadřuje souhlas 

s celoročním hospodařením s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání 

hospodaření. 

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

        

Usn. č. 62/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, které je přílohou tohoto usnesení, aby se podobné 

nedostatky v budoucnu neopakovali. 

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

 

Usn. č. 63/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje dva členy školské rady při Základní škole Okna, příspěvkové 

organizaci a to pana Michala Grolmuse a p. Libora Hence. 

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

 

Usn. č. 64/2015 

Zastupitelstvo obce Okna schvaluje zrušení výměru poplatku za odvoz komunálního odpadu 

pro p. Konečného za období roku 2010 až 2014 z důvodu zániku nemovitosti. 

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

 

Usn. č. 65/2015 

Zastupitelstvo obce Okna schvaluje zrušení výměru poplatku za psa pro p. Holana za rok 2012 

z důvodu chybného údaje o existenci psa.  

Hlasování:      pro: 6                     proti: 0                   zdržel: 0                  zajistí: účetní OU  
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Usn. č. 66/2015 

Zastupitelstvo obce Okna neschvaluje zrušení výměru za odvoz komunálního odpadu pro p. 

Ladislava Jareše za období roku 2009 – 2014. 

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

 

Usn. č. 67/2015 

Zastupitelstvo obce Okna opět projednalo žádost p. Reichelta o snížení či zrušení poplatku za 

odvoz odpadu. Tato žádost se projednala a neschválila na zasedání 17.12. 2014 – usn. č. 

17/2014. Rozhodnutí zastupitelstva obce se nemění. 

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

 

Usn. č. 68/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu a žádost o dotaci, z které by se čerpaly finanční 

prostředky na zakoupení zahradních kompotérů.  

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

 

Usn. č. 69/2015 

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí organizaci a uspořádání dětského dne 31.5. 

2015 od 13.00 hod. 

 

Usn. č. 70/2015 

Zastupitelstvo obce souhlasí s provozem MŠ o letních prázdninách do 17.7. 2015 a poté od 

17.8.2015.  

Zastupitelstvo obce souhlasí s provozem školní družiny ZŠ Okna o letních prázdninách 

v prostoru MŠ a souhlasí s dotovanou cenou obědů pro děti ZŠ.  

Hlasování:      pro: 5               proti: 0                   zdržel: 1                  zajistí: starostka 

 

Usn. č. 71/2015 

Zastupitelstvo obce neschválilo provedení příčky a opravu podlahy v 1. patře MŠ Okna 

z rozpočru obce. 

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

 

Usn. č. 72/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu venkovního schodiště ZŠ Okna v období letních 

prázdnin. 

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

 

Usn. č. 73/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje použít finanční prostředky na zakoupení kabelu pro připojení 

lesní školky z rezervního fondu školy. 

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

 

 



Usn. č. 74/2015 

Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku na ochranné mobilní kryty skruží ČOV v MŠ Okna.  

Hlasování:      pro: 1                proti: 2                zdržel: 3                       zajistí: starostka 

 

Usn. č. 75/2015 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytování realitních služeb na prodej 

lesního pozemku 487/1 firmou RK DRINK, Husova 325, 293 01 Mladá Boleslav za cenu  

225 000 Kč. 

Prodej pozemku byl schválen zastupitelstvem obce Okna 18.3 2015 – usn. č. 41/2015 

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

 

 Usn. č. 76/2015 

Zastupitelstvo obce Okna schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pro p. Evu Kratochvílovou 

na pozemku p. č. 178/1 o výměře 2000 m2 do 1.3. 2016. 

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

 

Usn. č. 77/2015 

Zastupitelstvo obce Okna schvaluje změnu otevírací doby pro občany v areálu firmy 

ATMOS. Otevřen bude každou sobotu od 15.00 hod. do 16.00 hod. Ve všední den je třeba se 

domluvit na obecním úřadě.  

Změna byla provedena z důvodu většinou nulové návštěvnosti sběrného dvora. 

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

 

 

 

V Oknech 22.5.2015 

 

 

 

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník 

  Starostka                                                                                        Místostarosta 
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