
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE  29. 2. 2012.

(přítomni 4 zastupitelé,  omluveni – Uhlířová, Formánková, Grolmus )

Usn. 12/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci zástupce Libereckého kraje a ředitele 
„Domova Sluneční dvůr“ o transformaci sociálních služeb pro lidi s postižením.
Jednalo se o informace v záležitosti případného prodeje obecních pozemků kraji, na kterých 
by posléze vyrostly domky pro handicapované.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uskutečnit anketu mezi občany, v které občané vyjádří 
svůj názor na umožnění výstavby domů pro handicapované v naší obci.
Hlasování:    pro: 4                 zdržel: 0              proti: 0                                       zajistí: starosta

Usn. 13/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 14/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 178/1 orná půda v k.ú. Okna 
v Podbezdězí.

 Předmět pronájmu: část pozemku p.ř. 178/1 o výměře 2 000 m2.
 Cena pronájmu za rok: 1 000,- Kč
 Žadatel o pronájem: Eva Kratochvílová, Okna 8.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vypracovat nájemní smlouvu na dobu určitou 
s platností od 1.3.2012 do 1.3.2013.
Hlasování:    pro: 4               zdržel: 0            proti: 0                                 zajistí: starosta

Usn. 15/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2011.

Usn. 16/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ředitelství Základní a mateřské školy v Oknech o převod 
hospodářského výsledku za rok 2011 do rezervního fondu. Jedná se o částku 32 957,12 Kč.
Hlasování:    pro: 4                 zdržel: 0           proti: 0                              

Usn. 17/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Českého svazu včelařů ZO Doksy o poskytnutí 
finančního daru ve výši 2 000,- Kč.
Hlasování:    pro: 4                zdržel: 0            proti: 0                                zajistí: starosta

Usn. 18/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje   „Dodatek č. 3 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových 
a provozních náležitostí projektu – Varovný systém před povodněmi a přírodními živly 
Mikroregionu Podralska.
Hlasování:    pro: 4               zdržel: 0            proti: 0                               zajistí. starosta



Usn. 19/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava kříže s kamenným 
soklem v obci Okna“
Hlasování:     pro: 4                  zdržel: 0           proti: 0                              zajistí: starosta

Usn. 20/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2007, kterým se mění 
příloha č. 1 a č. 2 této vyhlášky.
OZV č. 1/2007 včetně přílohy č.1 a 2 bude zveřejněna na úřední desce.
Hlasování:     pro: 4                  zdržel: 0           proti: 0                             zajistí: starosta

Usn. 21/2012
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek v majetku obce p.č. 250/1 
orná půda o výměře 36 079 m2.  Žadatel: Tomáš Bayer, Husova 623, Doksy.
Hlasování:     pro: 4                  zdržel: 0          proti: 0                              zajistí: starosta

V Oknech 29.2.2012

…………………………                                                         ………………………
    Stanislav  Havlín                                                                   Vladimír  Hroch         
       starosta                                                                               místostarosta
         




