
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 5. 9. 2012.

(přítomni všichni zastupitelé)

Usn. 52/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, zánik mandátu zastupitele  - pí. Ivety Formánkové 

z důvodu jejího přihlášení se k trvalému pobytu mimo obec Okna.

Z tohoto důvodu došlo dle § 55 zákona č.491/2001 Sb. k zániku jejího mandátu v průběhu 

volebního období a to dne 30.7.2012

V souladu s § 56 stejného zákona nastupuje na takto uprázdněný mandát zastupitele dnem 

31.7.2012 první náhradník z kandidátní listiny.

Po odmítnutí prvního náhradníka pí. Jitky Slavíkové nastupuje na uprázdněný mandát druhý 

náhradník z kandidátní listiny, kterým je pí. Květoslava Doubková.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, složení slibu člena zastupitelstva pí Doubkové. 

Osvědčení o členství bylo vydáno dne 13. srpna 2012.

Usn. 53/2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 54/2012

Zastupitelstvo obce projednalo výstavbu komunikace na pozemku p.č. 178/1, který je určen 

pro výstavbu rodinných domů. 

Zastupitelstvo obce ukládá   starostovi zajistit další nabídku na zhotovení této akce a dále 

zajistit prodloužení termínu dokončení stavby u odboru dopravy Městského úřadu Č. Lípa.

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

Usn. 55/2012

Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 333/2 ost. plocha o výměře 499 m2 

od VESTA realitní kancelář s.r.o. za cenu 20 000,- Kč.

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

Usn. 56/2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podaných žádostech o dotaci v roce 2012.

Usn.57/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2, kde je navýšení příjmové části 

rozpočtu o 296 000,- Kč a výdajové části o 319 271,- Kč.

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



Usn. 58/2012

Zastupitelstvo obce souhlasí se zhotovením kalendářů na rok 2013 s fotografiemi naší obce. 

Počet kalendářů 100 ks za cenu 90,- Kč / ks.

Hlasování:     pro: 2 (Uhlířová, Havlín)   zdržel: 2 ( Ing.Ráž, Hroch)    proti: 3 (Müllerová, Doubková, Grolmus)

                                                                                                                Usnesení nebylo přijato

Usn. 59/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 2 ks bezpečných fotbalových branek v hodnotě 

cca 40 000,- Kč . Branky budou umístěny na nové travnaté fotbalové hřiště pro děti.

Hlasování:     pro: 6                        zdržel:1 (Uhlířová)                    proti: 0                 zajistí:starosta

Usn. 60/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky v majetku obce. 

Jedná se o pozemek p.č. 91/2 zast.plocha a nádv. o výměře 228 m2 a pozemek p.č. 269/5 orná 

půda o výměře 20 m2. Navržená cena za tyto pozemky je 50,- Kč za m2.

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

V Oknech  5.9.2012

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

          Stanislav Havlín                                                                    Vladimír  Hroch

              starosta                                                                                 místostarosta




