
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 12. 3. 2014.

(přítomno 5 zastupitelů – omluveni: pí. Müllerová, Ing. Ráž)

Usn. 7/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 8/2014 
ZO schvaluje zveřejnění záměru, prodat část pozemku p.č. 578/64 v majetku obce. 

Žadatel pí. Doležalová, Okna 76. Navržená cena pozemku: 50,- Kč/m2.

Hlasování:    pro:  5                    proti:0                            zdržel: 0                      zajistí: starosta   

Usn. 9/2014

ZO bere na vědomí nabídku na vytvoření discgolfového hřiště.

ZO souhlasí se zakoupením zařízení pro discgolfové hřiště ve výši 15 000,- Kč.

ZO souhlasí s provozováním této aktivity (discgolfu) na pozemcích v majetku obce (lokalita 

v blízkosti fotbalového hřiště).

Hlasování:    pro: 5                   proti: 0                            zdržel: 0                       zajistí:starosta

Usn. 10/2014

ZO schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce. Jedná se o pozemek 

p.č.330/2 ostatní plocha-neplodná půda o výměře 2 950 m2 v k.ú. Okna v Podbezdězí.

Tento pozemek bude rozdělen geometrickým plánem, bude oddělena část pozemku, která 

bude sloužit jako příjezdová cesta k pozemkům p.č.326/2, 326/3 a 326/4. Tato cesta zůstane 

majetkem obce Okna. Ostatní části pozemku p.č.330/2 budou nabídnuty k prodeji zájemcům.

Hlasování:    pro: 5                   proti: 0                            zdržel: 0                       zajistí:starosta

Usn. 11/2014

ZO schvaluje odložení projednání žádosti Příspěvkové organizace Základní škola Okna o 

převod hospodářského výsledku na příští  veřejné zasedání.

Hlasování:    pro: 5                   proti: 0                            zdržel: 0                       zajistí:starosta

Usn. 12/2014

ZO souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací. Počet navržených  pracovních míst – 5. 

Hlasování:    pro: 5                   proti: 0                            zdržel: 0                       zajistí:starosta

Usn. 13/2014

ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 2 000,-Kč pro CENTRUM PRO 

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ LIBERECKÉHO KRAJE.

Hlasování:    pro: 5                   proti: 0                            zdržel: 0                       zajistí:starosta



Usn. 14/2014

Na základě zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 

„Výstavba venkovní učebny na školní zahradě v Oknech“ byl proveden výběr zhotovitele na 

tomto veřejném zasedání.

ZO vybralo jako zhotovitele výše uvedené akce firmu Petr Heptner, tesařské a pokrývačské 

práce, která uvedla celkovou nabídkovou cenu včetně DPH ve výši 140 000,- Kč.

ZO pověřuje starostu vypracováním a podepsáním smlouvy o dílo na tuto akci s výše 

uvedeným vybraným zhotovitelem.

Seznam nabídek včetně nabídkových cen je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Hlasování:    pro: 5                   proti: 0                            zdržel: 0                       zajistí:starosta

Usn. 15/2014

ZO schvaluje „Směrnici k Vyhlášce č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních 

závěrek.

Hlasování:    pro: 5                   proti: 0                            zdržel: 0                       zajistí:starosta

Usn. 16/2014

ZO schvaluje navrženého kandidáta na funkci přísedícího Okresního soudu v České Lípě  za 

obec Okna – pí. Jankovou Jaroslavu, Okna 26.

Hlasování:    pro: 5                   proti: 0                            zdržel: 0                       zajistí:starosta

Usn. 17/2014

ZO neschvaluje zveřejnění záměru směnit pozemek v majetku obce.

Jedná se o směnu části pozemku (cca 40 m2) p.č. 297/7, který je v majetku obce a části 

pozemku (cca 40m2) p.č. 297/6, který je v majetku manželů Gottsteinových.

Hlasování:    pro: 5                   proti: 0                            zdržel: 0                       zajistí:starosta

Usn. 18/2014

ZO souhlasí s výměnou poškozeného pilíře na elektroměr do sportovních kabin. Bude 

instalován nový plastový pilíř s elektroměrem. Přibližná cena 10 000,- Kč.

Hlasování:     pro: 5                  proti: 0                             zdržel: 0                      zajistí: starosta

V Oknech 12.března 2014

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

            Stanislav Havlín                                                                  Vladimír Hroch

                 starosta                                                                            místostarosta
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