
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 5. 6. 2013.

Usn. 42/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 43/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků mezi obcí Okna a firmou P+K s.r.o. Jedná se o 

níže uvedené pozemky:

p.č. 180/2, ostatní plocha o výměře 1 329 m2 p.č. 168/1,vodní plocha o výměře 8 467 m2

vše v k.ú. Okna v Podb. ve vlastnictví P+K, s.r.o.        a

staveb. pozemek p.č. 121 o výměře 608 m2, v k.ú.Okna v Podb. v majetku obce Okna.

Záměr na směnu pozemků byl zveřejněn na úřední desce Oú.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usn. 44/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 578/65 orná půda v k.ú. Okna 

v Podbezdězí p. M. S. Okna 70 za cenu 50,- Kč za m2. Přesná výměra předmětu prodeje  

bude stanovena geometrickým plánem pro rozdělení pozemku. Náklady na zhotovení 

geom.plánu hradí kupující. Záměr o prodeji byl zveřejněn na úřední desce Oú.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usn. 45/2013

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2012  a vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání 

hospodaření.

K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, 

přijímá zastupitelstvo opatření, které je přílohou tohoto usnesení.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usn. 46/2013

Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením předkupního práva jako práva věcného, které bylo 

uzavřeno v kupní smlouvě ze dne 8.6.2012 čl. VII mezi obcí Okna (jako prodávající) a 

Michalem Seberou a Petrou Seberovou (jako kupující).

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Usn. 47/2013

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci -  „Oprava chodníku v blízkosti budovy 

základní školy v Oknech“

Zastupitelstvo obce schvaluje doporučení komise a souhlasí s vybraným uchazečem, kterým 

je firma   COMPAG CZ, 471 24 Mimoň s nabídkovou cenou:     269 905 ,-Kč bez DPH.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podepsání Smlouvy o dílo s firmou COMPAG CZ, 

s.r.o. na výše uvedenou akci.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usn. 48/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č.2, kde došlo pouze 

k přesunu jednotlivých položek, kterým nedošlo k navýšení ani snížení příjmu a výdajů.

Rozpočtové opatření je přílohou tohoto usnesení.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usn. 49/2013

Zastupitelstvo obce bere na vědomí spolupráci při organizaci veřejné sbírky použitého 

ošacení, dek a ostatního textilního materiálu na pomoc oblastem postiženým povodněmi.

Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím peněžního daru ve výši 10 000,- Kč obci Okna 

(část obce Polepy okres Litoměřice), která je postižena povodní.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usn. 50/2013

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádosti příspěvkové organizace Základní škola Okna o 

navýšení finančního rozpočtu na vybudování venkovní učebny a financování šatny v budově 

školy.

Zastupitelstvo obce navrhuje vedení příspěvkové organizace odložit vybudování venkovní 

učebny na příští rok a finanční příspěvek od obce ve výši 100 000,- Kč na tuto akci použít 

na financování nové šatny a úpravu interiéru školy.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usn. 51/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 1 ks „Párty stan 5 x 8 m“ za cenu 17 800,- Kč.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Oknech 5.6.2013

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

              Stanislav Havlín                                                                     Vladimír  Hroch

                   starosta                                                                                  místostarosta                                                  




