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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 25.2.2015 
 

Usn.29/2015 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno. 

 

Usn. 30/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) 
rostlinného původu do kontejneru v areálu firmy ATMOS. 
Zastupitelstvo obce projednalo nabídky na odvoz BRKO a vybralo firmuTredaton s.r.o.,Praha 1, 
Petrská 1426/1, 110 00. 

Zastupitelstvo obce souhlasí, aby vybraná firma zajišťovala odvoz BRKO vznikajících na 

území naší obce.. 

Hlasování:       pro: 6                   zdržel: 0                  proti: 0                            zajistí: starostka 

 

Usn. 31/2015 
Zastupitelstvo obce neschválilo prodej pozemku 868/21 o výměře 422 m2  zahrada, kat.úz. Okna v 
Podbezdězí za navrhovanou cenu 100,-Kč ta 1 m2.. 

Usnesení nebylo přijato. 

Hlasování:       pro: 3                    zdržel: 0                 proti: 3                              

 

Usn. 32/2015  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí inspekční šetření MŽP ze dne 23.1.2015 na lesním 

pozemku p.č. 704/1 v kat. úz.Okna v Podbezdězí, kde podstatná část lesního pozemku není 

porostlá lesními dřevinami a neplní ani jinak funkci lesa. 

Dále bere na vědomí oznámení o zahájení kontroly české inspekce životního prostředí, 

oblastní inspektorát Liberec,dne 3.3.2015.   

                                                                                                                             zajistí: starostka 

 

Usn33/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje  zavedení  akce Vítání občánků v naší obci. 

Vítání bude prováděno nepravidelně, budeme se řídit počtem narozených dětí. 

Datum této události bude vždy vyvěšen na úřední desce a uveden v Okenském zpravodaji. 

Hlasování:         pro:6                      zdržel:0                proti:0 zajistí: starostka  

 

Usn. 34/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o příspěvek na vytvoření 7 pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. 

Hlasování:       pro: 6                   zdržel: 0                  proti: 0                            zajistí: starostka 

 

Usn. 35/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů na území obce 

Okna. 

Vyhláška bude vyvěšena 15 dnů na úřední desce obecního úřadu, klasické i elektronické. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení..  

Hlasování:      pro: 6                   zdržel: 0               proti: 0                                zajistí: starostka 
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Usn.36/2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti 
Č.4004701/VB/001, přípojka NN na st.p. 46/1 - Okna. 
Hlasování:      pro: 6                     zdržel: 0                        proti: 0               zajistí: starostka 
 

 

Usn. 37/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015, kde došlo k navýšení 

rozpočtových příjmů o 9 712,-Kč.                                                                                          

Hlasování:      pro: 6                     zdržel: 0                        proti: 0               zajistí:p.Palusková 

 

Usn. 38/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu pro slečnu  

Martu Formánkovou nar. 26.4.2015, č.p. 31, za období 2011 – 2014 v celkové výši 1960,-Kč. 

ZO vychází z OZV č. 1/2013 obce Okna, čl. 6,písm. c/2.                                                              

Slečna Formánková se zdržuje dlouhodobě mimo území České republiky.                           

Hlasování:      pro: 6                     zdržel: 0                        proti: 0               zajistí: starostka 

 

 

V Oknech 27.2.2015 

 

 

Eva Müllerová Jaroslav Ouředník 

Starostka Místostarosta 


