
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 3.10. 2012.

( omluvena pí. Müllerová)

Usn. 61/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 62/2012

Zastupitelstvo obce schválilo návrh směrnice zadávání veřejných zakázek pro Obec Okna. 

Tato směrnice nabývá platnosti dnem 4.října 2012.

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

Usn. 63/2012

Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na rozšíření mateřské školy v Oknech.

Výzva bude zveřejněna na webových stránkách obce.  Jedná se o stavební úpravy 

hospodářského objektu a přístavba propojovacího krčku k objektu MŠ. Odhadovaná cena dle 

projektu je ve výši 2 500 000,- Kč.

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

Usn: 64/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení dohody s úřadem práce v České Lípě na vytvoření 

3 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací.  Dohoda bude prodloužena o 2 měsíce 

do 31.12.2012.

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

Usn. 65/2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení LČR k naší žádosti o odkoupení pozemků 

p.č. 321/4 a p.č. 313/12 v k.ú. Okna v Podbezdězí.

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním nové žádosti na odkoupení pozemku p.č. 313/12 o 

výměře 285 m2.

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

Usn. 66/2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu ošetření stromů v naší obci.

Usn. 67/2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí novelu zákona o místních poplatcích, která je důvodem 

vypracování nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za svoz komunálního odpadu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výši dluhů na poplatcích za komunální odpad za roky 

2010, 2011 a 2012.



Usn. 68/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kde je navýšení příjmů o 22 000,- Kč 

a navýšení výdajů o 22 000,- Kč.

Hlasování:     pro: 6                zdržel: 0                   proti: 0                               zajistí: účetní Oú

Usn. 69/2012

Zastupitelstvo obce projednalo   3 cenové nabídky na výstavbu komunikace na pozemku 

p.č. 178/1. Jedná se o komunikaci na pozemku pro výstavbu rodinných domů.

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Silnice a mosty a.s., Česká Lípa, která provede 

výstavbu komunikace za cenu ve výši 547 920,- Kč s DPH.

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

Usn. 70/2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o těžbě dřeva z obecního lesa, která bude 

uskutečněna v tomto roce.

Usn. 71/2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  informaci o zajištění voleb do zastupitelstva kraje v naší 

obci.

V Oknech 3.10.2012

             Stanislav Havlín                                                                     Vladimír Hroch

                  starosta                                                                                místostarosta    




