
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE  9. 3. 2011

(přítomni 4 zastupitelé,  omluveni –, p.Jareš, , p.Grolmus, pí.Müllerová)

Usn. 12/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,  že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 13/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost o slevu poplatku za komunální odpad pí. Sklenkové, pí. 

Jankové a p. Jankovi všichni bytem Okna 26.

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o slevu poplatku za komunální odpad pí. Matouškové, 

pí. Doležalové a p. Matouškovi všichni bytem Okna 76.

Hlasování:             pro: 4                  zdržel: 0            proti: 0                               zajistí: starosta

Usn. 14/2011

Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem hospodářského výsledku „Příspěvkové organizace 

Základní škola Okna“ za rok 2010 do rezervního fondu. Výše částky: 3 625,54.

Hlasování:             pro: 4                 zdržel: 0            proti: 0                                          

Usn. 15/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení položení kabelů pro veřejné osvětlení na pozemku 

p.č. 178/1, který je určen pro výstavbu rod.domů.

Zastupitelstvo obce souhlasí  s cenou za výše uvedenou akci ve výši 105 600,- Kč 

Hlasování:            pro: 4                 zdržel: 0            proti: 0                                 zajistí:starosta

Usn. 16/2011

Zastupitelstvo obce souhlasí s vynětím pozemků p.č. 208, p.č.210 a p.č. 255/1 ze žaloby na 

vyloučení pozemků z konkurzní podstaty. 

Hlasování:           pro: 3                  zdržel: 1            proti: 0                                zajistí: starosta

Protože k platnému usnesení zastupitelstva obce,rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva – nebyl tento návrh usnesení schválen.

Usn. 17/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního sponzorského daru pro LAG Podralsko 

ve výši 10 000,- Kč.

Hlasování:        pro: 4                     zdržel: 0            proti: 0                                zajistí:starosta

Usn. 18/2011

Zastupitelstvo obce schválilo po projednání rozpočtový výhled do roku 2013.

Hlasování:       pro: 4                      zdržel: 0           proti: 0                                zajistí:starosta

Usn. 19/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení kácení a ošetření stromů v prostoru dětského hřiště 

ve středu obce. Dále souhlasí s novou výsadbou stromů a regenerací trávníku v tomto 

prostoru. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti z Grantového fondu 

Libereckého kraje na tuto akci.

Hlasování:      pro: 4                      zdržel: 0             proti: 0                               zajistí: starosta

  

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

  Stanislav  Havlín - starosta                                              Vladimír  Hroch  - místostarosta      



         

        

  




