
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 9.4. 2014.

Usn. 19/2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 20/2014

ZO schvaluje žádost PO Základní a mateřská škola Okna o převod hospodářského výsledku 

za rok 2013 do rezervního fondu.

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

Usn. 21/2014

ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 578/64 orná půda v k.ú. Okna v Podbezdězí.

Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku bude oddělena část pozemku o výměře 300 m2, 

která bude předmětem prodeje. Náklady na úhradu geometrického plánu hradí žadatel.  

Žadatel pí.Doležalová Okna 76. Cena pozemku: 50,- Kč za m2.

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

Usn. 22/2014

Obec Okna neuplatňuje předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Obce Okna 

k pozemku p. č. 232/1 o výměře 9 300 m2 v k.ú. Okna v Podbězdězí, zřízené na základě 

Smlouvy kupní, o zřízení věcného předkupního práva ze dne 22. 9. 2008 s právními účinky 

vkladu práva ke dni 23. 9. 2008, a vedené na Katastrálním úřadě pro Liberecký kraj, 

katastrální pracoviště Česká Lípa pod č.j. V-5649/2008-501, to vše zapsané na LV č. 53 

vedeném na Katastrálním úřadě pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa.

ZO dále souhlasí s převodem výše uvedeného pozemku na p. Tomáše Bayera, Doksy, 

Husova 462, 472 01 Doksy.

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

Usn. 23/2014

ZO schvaluje prodej části lesního pozemku p.č.145/1 v k.ú Okna v Podbezdězí. 

Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku byla oddělena část o výměře 582 m2, která je 

předmětem prodeje. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku bude 

hradit žadatel.

Žadatel:  p. Bayer, Husova 623, Doksy.  Cena za lesní pozemek:  20,- Kč za m2.

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

Usn. 24/2014

ZO  schvaluje nabídku na zhotovení pohlednic Oken se znakem obce.

Objednané množství a cena:  2 x 300ks za 3 000,- Kč.

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



Usn. 25/2014

ZO schvaluje nabídku na zakoupení publikace „Česká republika – města a obce“.

Počet objednaných publikací: 1 ks.

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

Usn. 26/2014

ZO schvaluje navýšení ceny za výstavbu víceúčelového hřiště. Důvodem tohoto navýšení je 

změna výměry hřiště z 30 x 15m  na 34 x 17m.

Jako zhotovitele této stavby zastupitelstvo schvaluje firmu JB Estate s.r.o. Provodín. 

Celková a maximální cena za dílo je 630 410,- Kč včetně DPH.

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

Usn. 27/2014

ZO bere na vědomí dosavadní celkové náklady na výstavbu pobytové místnosti ve výši 

738 179,- Kč.

ZO projednalo návrhy na vybavení pobytové místnosti.

ZO souhlasí s poskytnutím částky ve výši 60 000,- Kč na vybrané vybavení pobytové 

místnosti.

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

V Oknech  9.dubna 2014

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

      Stanislav  Havlín                                                                     Vladimír Hroch

           starosta                                                                                  místostarosta         
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