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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 8.7.2015.

(Přítomno – 5 zastupitelů, omluven – 2 zastupitelé)

Číslo jednací: OúO/18/2015

Usn. č. 87/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce.

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

Usn. č. 88/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.

Usn. č. 89/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje výchovnou probírku do 40-ti let věku, závazný ukazatel lesní 

hospodářské osnovy, v obecním lese v porostu č.802B –a3, 802B-a4, 743D-d11.

Probírka se bude provádět Harvestorem za cenu 550,-Kč/1m3 + DPH.

Zastupitelstvo obce schvaluje vytěžené dřevo prodat do Štětí za aktuální nabízenou cenu cca 

950,-Kč/1m3.

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

       

Usn. č. 90/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku s p.č. – s.t.242/2 o výměře 11 m2 v katastrálním 

území Okna v Podbezdězí za cenu 50,-Kč/1m2 (550 Kč) za dodržení následujících podmínek.

Náklady spojené s vkladem do katastru uhradí kupující p. Jan Kaňkovský , nar.30.8.1967 a 

Andrea Kaňkovská, nar.15.8.1974, oba bytem Okna č.p. 99.

Záměr prodat pozemek v majetku obce byl zveřejněn na úřední desce  Obecního úřadu 

v Oknech.

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

Usn. č. 91/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu podlahy v šatně a jídelně Mateřské školy v Oknech, 

příspěvkové organizaci.

Zastupitelstvo obce schválilo ze dvou nabídek nabídku od : Robert Myslivec, výškové práce, 

stavební, řemeslná a obchodní činnost, Okna 1, 471 62 Okna za nabídkovou cenu 59 799,- Kč.

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

Usn. č. 92/2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj.
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Usn. č. 93/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje spisový a skartační řád obce Okna pro zavedení spisové služby 

v elektronické verzi.

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

Usn. č. 94/2015

Zastupitelstvo obce  schvaluje žádost paní ředitelky Základní školy Mgr. Ivety Myškové na 

úhradu obědů pro děti ZŠ ze sociálně slabých rodin od nadace Women for Women.

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

Usn. č. 95/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení platebního výměru na poplatky za odvoz komunálního 

odpadu pro Ing. Václava Hanzlíka nar. 2.7.1927 na č.ev. 5.

Důvod: Pobyt v domově pro seniory od roku 2010.

Hlasování:     pro: 5                 proti: 0                   zdržel: 0               zajistí:p. Čápová  

V Oknech 9.7.2015.

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník

  Starostka                                                                                        Místostarosta
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