
Vyvěšeno: 9.10.2015               Sejmuto: 25.10..2015

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 7.10.2015.

(Přítomno – 7 zastupitelů, 1 zastupitel přišel později, po projednání 1. bodu programu)

Číslo jednací: OúO/195/2015

Usn. č. 105/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna.

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

Usn. č. 106/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.

Usn. č. 107/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci hromosvodu pro Základní školu, příspěvkovou 

organizaci Okna. Stávající hromosvod neprošel při revizní prohlídce a na části přístavby k ZŠ 

chyběl.

Rekonstrukci bude provádět p. Vítězslav Vyvíjal, Okna 80.

Předpokládaná částka na rekonstrukci hromosvodu činí 30 724,- Kč.

Hlasování:                  pro: 7                        proti: 0                      zdržel: 0               zajistí: starostka  

       

Usn. č. 108/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 868/21 o výměře 422m2, druh pozemku 

– zahrada v k. ú. Okna v Podbezdězí. Žadatel p. Kamil Hladík č.p. 5.

Hlasování:                   pro: 7                        proti: 0                        zdržel: 0              zajistí:starostka    

Usn. č. 109/2015  

Zastupitelstvo obce schvaluje ukončit nájem služebního bytu až po skončení doby užívání 

služebního bytu v ZŠ Okna, přispívat na spotřebované energie.

Hlasování:                    pro: 5                        proti: 2                        zdržel: 0            zajistí :starostka   

Usn č. 110/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na placení záloh el. energie pro MŠ v Oknech ve výši 

31000,-Kč, z důvodu převedení odběrného místa na příspěvkovou organizaci.

Hlasování:                   pro: 7                        proti: 0                        zdržel: 0              zajistí:starostka
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Usn. č. 111/2015

Zastupitelé obce byli seznámeni s celkovým počtem kompostérů a s dalšími kroky v žádosti o 

dotaci.

Usn. č. 112/2015

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání členské schůze Mikroregionu Podralska

konané na Bezdězu 17.9.2015.

Usn. č. 113/2015

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky hospodaření obce k 30.9.2015, bere na 

vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce  a schvaluje rozpočtové opatření č.5.

Rozpočtovým opatřením nedochází k navýšení ani snížení rozpočtu. Došlo pouze k přesunu 

položek.

Hlasování:      pro: 7                proti: 0                   zdržel: 0                  zajistí: starostka

Usn. č. 114/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizaci, Mgr. Ivetě 

Myškové přijetí jednorázového finančního daru od nadace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na úhradu obědů dětem ze sociálně slabších rodin.

Hlasování:      pro: 7                proti: 0                   zdržel: 0                  zajistí: starostka

Usn. č. 115/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na lesní pozemek p.č. 487/1 o výměře 14 485 m2

v k.ú. Luka, okr.Česká Lípa.

Hlasování:     pro: 7                proti: 0                   zdržel: 0                   zajistí: starostka  

V Oknech 8.10. 2015.

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník

  Starostka                                                                                        Místostarosta
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