
7. 

             USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA  OBCE  OKNA  ZE  DNE  1. 9. 2009. 
(Přítomno  6 zastupitelů, omluven Ing. Tuček.) 

Usn. 51/09 

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

 

Usn. 52/09 

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st.p.č. 172 v k.ú. Okna v Podbezdězí o výměře 22 m
2  

 

p. Ing. J. Rážovi, Okna 34  za cenu 50,- Kč za m
2
. 

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

 

Usn. 53/09 

Zastupitelstvo schvaluje  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Okna a  

ČEZ Distribuce a.s. Věcné břemeno umožňuje využití parcel 876/1 868/43 v majetku obce. 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Okna a ČEZ Distribuce a.s. 

Věcné břemeno umožňuje využití části pozemkových parcel 868/79 a 868/43 v majetku obce. 

Hlasování:       pro: 6                zdržel: 0         proti: 0                                                     zajistí.starosta 

Usn. 54/09 

Zastupitelstvo bere na vědomí  nabídky aktualizace pojištění majetku obce. Výběr nejvhodnější 

nabídky bude proveden na příštím zasedání zastupitelstva obce.                        Zajistí:starosta                                                          

Usn. 55/09 

Zastupitelstvo neschválilo nabídku na úsporu plateb za energii a tel.hovory od   firmy ETN 

services, a.s. 

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

Usn. 56/09 

Zastupitelstvo ukládá  starostovi kontaktovat Římskokatolickou farnost Bělá p. Bezdězem z 

důvodu  zabezpečení kostela v Oknech.                                                    zajistí:starosta 

 

Usn. 57/09 

Zastupitelstvo souhlasí  s provedením oprav místních komunikací v roce 2010. Dále  schvaluje  

zajištění zpracování projektu od firmy  Silnice – Žáček, která také zajistí pomoc při získání dotace 

na tuto akci. 

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

 

Usn. 58/09 

Zastupitelstvo schvaluje  rozpočtové změny č.2/08, tak jak jsou předloženy. 

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

 

Usn. 59/09 

Zastupitelstvo souhlasí  s  provedením akce “Oprava vnějšího vzhledu budovy bývalé požární 

zbrojnice”. 

Dále schvaluje  provedení této akce firmou  Čáp Václav - REVOCAR DESIGN za cenu 87 354,- 

Kč. 

Hlasování:    pro: 4 (Uhlířová, Hroch, Jareš, Havlín)        zdržel: (Mgr.Králová)      proti: (Mgr.Myšková)        zajistí: starosta 

V  Oknech  1.9.2009 

 

                  Havlín Stanislav                                                          Mgr. Myšková Iveta 

                       starosta                                                                       místostarostka                       


