
USNESENÍ   Z  VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA  

OBCE   OKNA  ZE  DNE  5. 5. 2010.
(Omluveni:  Ing. Tuček, Mgr.Králová)

Usn. 19/2010

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

Usn. 20/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost p. Jareše L., Okna 74 o prominutí poplatku za svoz kom.odpadu 

na rok 2010.

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

Usn. 21/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost pí. Benákové o prominutí poplatku za komunální odpad na rok 2010

pro své dvě děti, kteří žijí trvale mimo obec Okna.                             

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

Usn. 22/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Mgr. Merhauta o snížení poplatku za svoz  komunálního odpadu.

Poplatek bude snížen o částku 100,-Kč. 

Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí  jeho podnět k problematice místního poplatku za kom.odpad.  

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

Usn. 23/2010                   

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek v majetku obce. Jedná se o část pozemku p.č.118/1 o 
výměře cca 25 m2 .     Žadatel -  Josef Hlavička, Okna 9.
Hlasování:                   pro:  5      zdržel: 0             proti: 0                                                                                  zajistí: starosta

Usn. 24/2010
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek v majetku obce. Jedná se o část pozemku p.č. 106/1 
o výměře cca 300 m2.                        Žadatel – Hana Prajzlerová, Okna 33.
Hlasování:                  pro:  5        zdržel: 0           proti: 0                                                                                 zajistí: starosta

Usn. 25/2010
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemek v majetku obce. Jedná se o pozemek p.č. 267 o 
výměře  2 418 m2.                    Žadatel – Jan Kaňkovský, Okna 99
Hlasování:                pro:  5        zdržel: 0          proti: 0                                                                                 zajistí: starosta

Usn. 26/2010
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu obce Okna a žádá Městský úřad Česká Lípa, úřad 
územního plánování o pořízení výše uvedené změny územního plánu. 
Určuje starostu obce Stanislava Havlína ke spolupráci s pořizovatelem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebního řádu.
Hlasování:                pro:  5    zdržel 0        proti: 0                                                                                          zajistí:starosta

Usn. 27/2010
Zastupitelstvo obce souhlasí  s převodem níže uvedených pozemků směnnou smlouvou.

-pozemek p.č. 876/3 ( LV- Obec Okna) a pozemek p.č. 313/8 (LV – Pliska V.)

-část pozemku p.č. 868/26 (LV- Obec Okna) a část pozemku p.č. 868/61 (LV-Kopecká A.)

Záměr obce o převodu pozemků v majetku obce byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu. 

K záměru nebyla vznesena žádná připomínka.

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

Usn. 28/2010

Zastupitelstvo obce po projednání připomínky neschválilo převod níže uvedeného pozemku směnnou smlouvou

-pozemek p.č. 297/7 (LV-Obec Okna) a část pozemku p.č. 297/6 (LV- manž.Gottsteinovi)

Zastupitelstvo obce ukládá  starostovi zajistit aby část pozemku  p.č.297/6 nebyla využívána jako komunikace.

Hlasování:                pro neschválení. 5     zdržel. 0      proti: 0                                                                     zajistí: starosta

Usn. 29/2010

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o historickém majetku obce Okna. 

Jedná se o pozemky v bývalém areálu Jednoty,nyní firma Atmos.



Usn. 30/2010

Zastupitelstvo bere na vědomí  informaci o zamítnutí naší žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova – název 

projektu:“Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Okna“.

Usn. 31/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nájemní smlouvy na pozemek p.č. 329/2 o výměře 292 m2. 

Nájemce – Simona Fabiánková, Okna 40.

Dále zastupitelstvo schvaluje návrh nájemní smlouvy na nebytové prostory (část garáže u budovy OÚ).

Nájemce – Simona Fabiánková, Okna 40.

Hlasování:                      pro. 5                    zdržel. 0           proti: 0                                                                    zajistí:starosta  

Usn. 32/2010

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku v majetku obce. Jedná se o pozemek p.č. 301/3 u 

chatové osady v blízkosti žel.přejezdu.  Žadatel – Kristina Kořínková, Rumburk.

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

Usn. 33/2010   

Zastupitelstvo obce schválilo předložené rozpočtové změny 

v příjmové části ve výši 185 776,- Kč a ve výdajové části ve výši 185 776,- Kč.

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

Usn. 34/2010

Zastupitelstvo obce stanovuje  dle § 67,68 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích počet nově volených členů zastupitelstva obce 

Okna. Na období 2010-2014 je stanoven počet 7 členů zastupitelstva obce Okna.

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

Usn. 35/2010

Zastupitelstvo obce souhlasí s podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Okna a firmou Phoenix NL s.r.o.

Dále zastupitelstvo souhlasí s podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Okna a Janem Kunclem, Okna 79.

Předmětem výše uvedených smluv je pozemek p.č. 122, na kterém je strouha do potoka.

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

Usn. 36/2010

Zastupitelstvo obce souhlasí s geometr. rozdělením pozemku p.č. 301/35 a 301/36. Jedná se o pozemek v chatové oblasti a 

jednotlivé části budou předmětem kupních a nájemních smluv.

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

Usn. 37/2010

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o prováděné inventarizaci stromů na pozemcích obce. Bude posouzen 

zdravotní stav stromů, stabilita a perspektiva. Bude vypracován návrh na jejich ošetření.

Usn. 38/2010

Zastupitelstvo obce bere na vědom  informaci o volbách do Poslanecké sněmovny ČR které se konají ve dnech 

28-29.května 2010.

Zastupitelstvo dále bere na vědomí, složení okrskové volební komise.

V Oknech 5.května 2010

    Havlín Stanislav                                                                                                              Mgr. Iveta Myšková

       starosta                                                                                                                             místostarostka          



                                                                                                




