
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 17.6.2015

(Přítomno – 5 zastupitelů, omluven – 2 zastupitelé)

Usn. č. 78/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce.

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

Usn. č. 79/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.

Usn. č. 80/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce.

Jedná se o pozemek p.č. 312/3, z něhož je geometrickým zaměřením oddělena část 11m2

s parcelním číslem – s.t.242/2, která je předmětem prodeje.

Žadatel Jan Kaňkovský, nar.30.8.1967, bytem Okna 99 a Andrea Kaňkovská, 

nar.15.8.1974,bytem Okna 99.

Navržená cena činí 50,-Kč/1m2. Náklady spojené s vkladem do katastru uhradí kupující.

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

       

Usn. č. 81/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozhodnutí č.j. OÚO/1.3/2015/Mu o užívání 

místních komunikací pro uložení vodovodu.

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

Usn. č. 82/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu schodiště do Základní školy v Oknech. Opravu provede 

Robert Myslivec – výškové práce,stavební řemeslná a obchodní činnost, Okna 1, 471 62 Okna, 

za nabídkovou cenu 25 644,-Kč.

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

Usn. č. 83/2015

Zastupitelstvo obce projednalo 2 nabídky na opravu podlahy v šatně a jídelně mateřské školy 

v Oknech..

Zastupitelstvo obce navrhlo odložit tento bod programu na další zasedání z důvodu získání 

dalších informací.

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



Usn. č. 84/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3, kde došlo k navýšení rozpočtových 

příjmů o 60 000,-Kč a navýšení rozpočtových výdajů o 60 000,-Kč.

Zastupitelstvo obce schvaluje přesuny příjmových i výdajových položek dle rozpisu 

v rozpočtovém opatření č. 3, které je přílohou tohoto usnesení.

Hlasování:      pro: 5                     proti: 0                   zdržel: 0                  zajistí: p.Palusková

Usn. č. 85/2015

Zastupitelstvo obce  schvaluje žádost o dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého kraje

na Rekonstrukci odkanalizování MŠ Okna č.p. 81 za cenu 434 971,-Kč.

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

Usn. č. 86/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení předpisu poplatku za odvoz komunálního odpadu pro 

Radka Kalačová, nar. 16.4.1977, Okna 35 za období 2010 až 2015 na částku 2 940,-Kč.

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

V Oknech 18.6.2015

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník

  Starostka                                                                                        Místostarosta

Vyvěšeno dne: 19.6.2015                                                                     Sejmuto dne: 5.7.2015
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