
Vyvěšeno: 30.11..2015               Sejmuto: 16.12..2015

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 26.11.2015.

(Přítomno – 6 zastupitelů, omluven 1 zastupitel)

Číslo jednací: OúO/277/2015

Usn. č. 129/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna.

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

Usn. č. 130/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.

Usn. č. 131/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 pro Základní a Mateřskou školu 

Okna, příspěvkovou organizaci.

Příspěvek na rok 2016 bude ve výši 878 000,-Kč.

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

       

Usn. č. 132/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nevyrovnaného rozpočtu na rok 2016 pro obec Okna 

v celkové výši příjmů 4 262 200,-Kč a v celkové výši výdajů 4 662 200,-Kč s tím, že saldo 

hospodaření je vyjádřeno financováním třídy 8 ( Položka 8115 změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech). Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky 

z minulých let. Návrh rozpočtu bude po dobu 15 dnů vyvěšen na klasické i elektronické desce 

obecního úřadu. Připomínky mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na zasedání ZO,

které bude rozpočet na rok 2016 projednávat. Termín zasedání bude zveřejněn v zákonné 

lhůtě.

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

Usn. č. 133/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje jako vlastník pozemku p.č. 830/1 v  kat. území Bezděz, žádost
o realizaci projektu rekonstrukce mostu III/25915 Bezděz, ev. č. 25915-1.

Hlasování:                    pro: 6                        proti: 0                        zdržel: 0            zajistí :starostka   
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Usn č. 134/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o podání dotace na zakoupení nového počitače do 

knihovny z dotačního programu Ministerstva kultury VISK3.

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

Usn. č. 135/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku 2/2015 o místním poplatku za 

provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška bude vyvěšena 15 dnů na úřední desce OÚ klasické i elektronické.

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

Zastupitelstvo obce schvaluje 

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

V Oknech 27.11. 2015.

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník

  Starostka                                                                                        Místostarosta
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