
Vyvěšeno: 12.5.2016 Sejmuto: 28.5.2016 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 9.5.2016. 
(Přítomno – 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven)  

 

Číslo jednací: OúO/354/2016 

 

Usn. č. 40/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna.  
Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 41/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 

Usn. č. 42/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci paní Terezy Tvrdkové ke dni 25.4.2016 pro  

volební období 2014 – 2018. V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o 

volbách do zastupitelstev obcí nastoupila automaticky na mandát zastupitele paní Marta 

Formánková. Paní Marta Formánková podala rezignaci ke dni 26.4.2016. Dle výše uvedeného 

zákona přešel mandát na pana Michala Zemana. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu nového zastupitele pana Michala Zemana, 

dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a předání osvědčení o nastoupení do funkce. 

 

Usn. č. 43/2016 

Zastupitelstvo obce Okna schvaluje účetní závěrku za rok 2015. 

Hlasování:                 pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0               zajistí: p. Palusková   
   
Usn. č. 44/2016 

Zastupitelstvo obce Okna bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a 

hodnocení nabídek na akci „ Oprava místních komunikací v obci Okna. 

Zastupitelstvo obce Okna schvaluje na základě doporučení hodnotící komise a výsledku 

zadávacího řízení veřejné zakázky  "Rekonstrukce místních komunikací v obci Okna" uzavření 

Smlouvy o dílo s firmou SILNICE ŽÁČEK s. r. o., Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa. IČ: 

44569432 a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.  

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

 

 

Usn. č. 45/2016 

Zatupitelstvo obce schvaluje změnu užívaní služebního bytu v Základní škole Okna.    

Prostory se využijí jako víceúčelová místnost pro potřeby školy a šatny pro děti.              



Vyvěšeno: 12.5.2016 Sejmuto: 28.5.2016 

Úpravy se provedou až po schválení změny užívání stavebním úřadem v Doksech a 

souhlasným stanoviskem  krajské hygienické stanice Libereckého kraje. 

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

 

Usn. č. 46/2016 

            Zastupitelstvo obce schvaluje využití společného pozáručního servisu na Varovný 
systém I v rámci Mikroregionu Podralsko. Servis bude zajišťovat firma COLSYS, s.r.o., 
Buštěhradská, 272 03 Kladno Dubí, IČO 14799634 na základě Smlouvy o dílo mezi firmou 
COLSYS a Mikroregionem Podralsko. 
 
Hlasování:                pro: 6                   proti: 0                 zdržel: 0                     zajistí:starostka    
 
 
 Usn. č. 47/2016 

Zastupitelstvo obce neschvaluje  návrh na  zrušení železničního přejezdu na p.č. 869/1 

(přejezd za Čápovými, za kterým vede pěšina k mostu přes potok). V rámci komplexní 

pozemkové úpravy budeme usilovat o zpřístupnění mostku přes Robečský potok. Pokud by 

se žel. přejezd zrušil, nepřicházela by pozemková úprava v úvahu. 

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

 
 
 
   
V Oknech 11.52016 

 

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník 

  Starostka                                                                                        Místostarosta 
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