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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 10.2.2016

(Přítomno – 5 zastupitelů)

Číslo jednací: OúO/103/2016

Usn. č. 07/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna.
Hlasování:              pro: 5                    proti: 0                       zdržel: 0                 zajistí: starostka

Usn. č. 08/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.

Usn. č. 09/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu a podání dotace na rozšíření Mateřské školy v Oknech 

z IROPU – prioritní osa 06 . 2.

Zastupitelstvo obce pověřuje vypracováním žádosti o dotaci manažerku LAGU Podralsko Phdr.

D. Strnadovou.

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

Usn. č. 10/2016

Zastupitelstvo obce projednalo připomínky k opravě hromosvodu na základní škole v Oknech.

Usn. č. 11/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování Strategického rozvojového dokumentu obce Okna od 
LAGU Podralsko.

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

Usn. č. 12/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku projektové dokumentace na přeložku přípojky nízkého napětí

u víceúčelového hřiště, rozšíření veřejného osvětlení ke kabinám a osvětlení víceúčelového hřiště.

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

Usn. č. 13/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyjádření ke stavbě na p.č. 174/10 dle přiloženého  situačního 
nákresu.
Týká se odstranění vzdušné přípojky NN napětí nad víceúčelovým hřištěm, která bude nově 
vedena zemí.

Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                zdržel: 0                    zajistí:starostka   
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Usn. č. 14/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací 
z programu obnovy venkova č. 2.1. Libereckého kraje.

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

Usn. č. 15/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření 7 pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. 

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

Usn. č. 16/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování dřevin napadených lýkožroutem smrkovým na 
stavební materiál. Bude využitý na stavbu kůlny na dřevo za účelem vytápění obecního úřadu 
a na stavbu pergoly u víceúčelového hřiště.

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

V Oknech 15.2.2016

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník

  Starostka                                                                                        Místostarosta
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