
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 13. 11. 2013.

Usn. 69/2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 70/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce 

p.č. 578/64. Náklady na vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku bude hradit 

žadatel. Žadatel: M.Doležalová, Okna 76.  Navržená cena: 50,- Kč za m2.

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

Usn. 71/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2013 kde došlo k navýšení 

rozpočtových příjmů o 122 500,- Kč a rozpočtových výdajů o 122 500,- Kč.

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

Usn. 72/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p.č. 355/5 o výměře 25 756 m2, p.č. 355/6 

o výměře   6 085 m2, p.č. 355/8 o výměře 16 543 m2. Vše orná půda v k.ú. Okna 

v Podbezdězí. Rozhodnutí o nájemci bylo uskutečněno formou obálkové metody s nejnižším 

podáním 900,- Kč za ha/rok.

Výše uvedené pozemky budou pronajaty zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou za roční nájem, 

která je ve výši 4 000,- Kč za 1ha.

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

Usn. 73/2013

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

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „ZMĚNA UŽÍVÁNÍ  GARÁŽE  NA  

POBYTOVOU  MÍSTNOST“.

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

je firma Kříž Jaroslav Bechov 43 294 04 Dolní Bousov  s nabídkovou cenou 570 968,-Kč 

bez DPH.

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

Usn. 74/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 328/4 trvalý travní porost o výměře 

343 m2 v k.ú. Okna v Podbezdězí p. M. Zemanovi Okna 101 za cenu 50,- Kč za m2.       

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



Usn. 75/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh „Místního programu obnovy venkova pro obec Okna“

na období 2014 – 2016.

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

Usn. 76/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o vedení účetnictví mezi obcí 

Okna a níže uvedenými obcemi:

Obec Bezděz, Obec Skalka u Doks, Obec Tachov, Obec Ždírec, Obec Luka.

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

V Oknech 13.11.2013

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

             Stanislav Havlín                                                                         Vladimír Hroch      

                starosta                                                                                      místostarosta
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