
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE  2. 2. 2011

(Přítomni všichni zastupitelé – Havlín, Hroch, Jareš, Ing.Ráž, Grolmus, Müllerová, Bc.Formánková)

Usn. 1/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,  že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 2/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,  zápis z revizní komise svazku Máchův kraj ze dne 21.prosince 

2010 a závěrečný účet svazku za rok 2009.

Usn. 3/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o slevu poplatku za svoz komunálního odpadu níže uvedeným 

poplatníkům:  Ing. Tuček, M.Tučková Okna 34, M.Pivoňková Okna 28.

Hlasování:     pro: 6           zdržel: 1 (p.Jareš)           proti: 0                            zajistí: účetní Oú

Usn. 4/2011

Zastupitelstvo obce souhlasí s prominutím poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2011, níže 

uvedeným poplatníkům: Věra Hrdličková, Karel Horčík a Jakub Horčík Okna 64.

Hlasování:    pro: 7           zdržel: 0                         proti: 0                             zajistí: účetní Oú

Usn. 5/2011

Zastupitelstvo obce projednalo žádost nájemce obecního bytu a souhlasí s výměnou luxferů v části 

chodby před obecním bytem. Dále zastupitelstvo schvaluje provedení částečné opravy střechy  

budovy Obecního úřadu.

Požadovaná výměna oken v obecním bytě bude součástí celkové rekonstrukce budovy Obecního úřadu 

v příštím roce.

Hlasování:   pro: 7             zdržel: 0                         proti: 0                                  zajistí: starosta

Usn. 6/2011

Zastupitelstvo obce   schvaluje prodej pozemku p.č. 289/7 o výměře 60 m2 orná půda v k.ú. Okna 

v Podbezdězí za cenu 200,- Kč za m2 manželům Gottvaldovým. 

Záměr obce o prodeji byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu.

Hlasování:  pro: 6             zdržel: 1 (Bc.Formánková)   proti: 0                            zajistí: starosta

Usn. 7/2011

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zaregistrování žádosti o dotaci na projekt „Výměna 

oken a rekonstrukce el.vytápění v budově Základní školy v Oknech“.

Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na výměnu oken v budově Základní školy.

Usn. 8/2011

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem Dodatku č.1 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových a 

provozních náležitostí projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly

Mikroregionu Podralsko.

Hlasování:   pro: 7             zdržel: 0                          proti: 0                               zajistí: starosta



Usn. 9/2011
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti Úřadu práce v České Lípě na příspěvek na vytvoření 

3 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací.

Hlasování:    pro: 7                zdržel: 0                proti: 0                                           zajistí:starosta

Usn. 10/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2011 v celkové výši příjmů a výdajů 

4 367 000,- Kč.

Hlasování:   pro: 6                zdržel: 1 (p. Jareš )     proti: 0                                     zajistí: starosta

Usn. 11/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje –

program č. 17: Program obnovy venkova.

Název projektu: „Rekonstrukce střechy přístavby budovy základní školy v Oknech“.

Hlasování:   pro: 7                zdržel: 0                    proti: 0                                       zajistí: starosta

V Oknech 2.února 2011

..…………………….                                                                         …………………………

   Stanislav  Havlín                                                                                  Vladimír  Hroch        

         starosta                                                                                              místostarosta




