6.
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE
7.ČERVENCE 2009.
( Přítomno 4 zastupitelé – omluveni: Mgr.Králová, Mgr. Myšková, Jareš, )

Usn. 40/09
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.
Usn. 41/09
Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru prodat pozemek v majetku obce. Jedná se o
stavební pozemek p.č. 172, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Okna v Podbezdězí.
Žadatel – Ing. Jiří Ráž, Okna 34.
Hlasování:
pro: 4
zdržel: 0
proti: 0
zajistí:
starosta
Usn. 42/09
Zastupitelstvo bere na vědomí seznam zájemců o vytvoření Obecně závazné vyhlášky na omezení
hluku v neděli. Pro nízký počet zájemců (18) nebude zastupitelstvo návrh na vytvoření vyhlášky
projednávat.
Usn. 43/09
Zastupitesltvo projednalo znalecký posudek na pozemky které jsou v návrhu na směnnou
smlouvu. Zastupitelstvo s návrhem na směnnou smlouvu nesouhlasí .
V návrhu na směnu se jednalo o pozemek p.č.312/3 o výměře 3 341m2 v majetku obce a pozemky
za fotbalovým hřištěm.
Hlasování: pro nesouhlas: 4
zdržel: 0
proti: 0
zajistí:
starosta
Usn. 44/09
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
POINT.

informaci o finanční dotaci na zřízení pracoviště Czech

Usn. 45/09
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zoologické stanovisko k požární nádrži v naší obci. Z důvodů,
které jsou uvedeny v závěru stanoviska Ing. Zdeňka Vitáčka z Vlastivědného muzea v České Lípě,
zastupitelstvo souhlasí s návrhem provést čištění požární nádrže v podzimních měsících tohoto
roku.
Hlasování:
pro: 4
zdržel: 0
proti: 0
zajistí:
starosta
Usn. 46/09
Zastupitelstvo schvaluje žádost pí. Němečkové Okna 35, na slevu poplatku za komunální odpad.
Součástí žádosti bylo prohlášení žadatelky, že bude svědomitě třídit odpad.
Hlasování:
pro: 4
zdržel. 0
proti: 0
zajistí:
starosta
Usn. 47/09
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku Energetické montážní společnosti Česká Lípa s.r.o. na
materiál na veřejné osvětlení v obci ve výši 21 285,- Kč bez DPH.
Bude provedena výměna vedení VO v rámci rekonstrukce vedení el.energie od trafostanice na konci

obce směrem k chatové oblasti.
Hlasování:
pro: 4
zajistí.starosta

zdržel: 0

proti: 0

Usn. 48/09
Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku firmy ETN services, a.s. na slevu za platby mob.operátora,
O2 a el.energie. Zastupitelstvo ukládá starostovi pozvat na příští zasedání zástupce výše uvedené
firmy.

Usn. 49/09
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh na aktualizaci pojištění obecního majetku. Zastupitelstvo
ukládá starostovi oslovit další pojišťovnu, která provede návrh na pojištění obecního majetku.
Usn. 50/09
Zastupitelstvo obce schvaluje darování finanční částky ve výši 10 000,- Kč na obec, která byla
postižena povodní.
Hlasování: pro: 4
zdržel: 0
proti: 0
zajistí:
starosta

V Oknech 7.července 2009

…..................................................
Havlín Stanislav
starosta

…................................................
Mgr. Iveta Myšková
místostarostka

