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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 26.8..2015.

(Přítomno – 6 zastupitelů, omluven – 1 zastupitel)

Číslo jednací: OúO/115/2015

Usn. č. 96/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce.

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

Usn. č. 97/2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.

Usn. č. 98/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Okna a městem Doksy

na zabezpečení provedení zapisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a

nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,

orgány města Doksy namísto orgánů obce Okna.

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

       

Usn. č. 99/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku.

Jedná se o pozemek p. č. 268/7 v k.ú. Okna v Podbezdězí.

Stavbou se rozumí obnova povrchu krajské komunikace ( silnice II/273), která se bude 

rozšiřovat na návrhovou kategorii S 6,5m.

Zastupitelstvo obce souhlasí se stálým záborem pozemku p.č. 268/7 v rámci uvedené obnovy 

komunikace.

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhotovením geometrického plánu a majetkovým vyřešením po 

provedení uvedené stavby.

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

Usn. č. 100/2015  

Zastupitelstvo obce schválilo přeložit tento bod jednání na další zasedání, jedná se o kupní 

smlouvu na pozemek 487/1, na kterém proběhla změna katastrálního operátu.

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

Usn. č. 101/2015

Zastupitelstvo obce schválilo prověřit možnost odkoupení části pozemku cca 900 m2 -

p.č.321/4 v k.ú. Okna a zjistit nabídkovou cenu za 1 m2.
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Hlasování:         pro: 6                      proti: 0                   zdržel: 0                zajistí: starostka

Usn. č. 102/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje zažádat zároveň s kompostéry i o dotaci na štěpkovač větví

a elektrický kompostér pro MŠ Okna.

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídnout kompostéry i majitelům namovitostí na území obce,

kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu. Tito občané musí mít zaplacen poplatek za svoz odpadu.

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

Usn. č. 103/2015

Zastupitelstvo obce neschvaluje pořízení změny Územního plánu Okna, na základě žádosti p. 

Františka Formánka,na pozemku p.č.268/8 v kat.ú. Okna.

Hlasování:      pro: 1                proti: 4                   zdržel: 1                  zajistí: starostka

Usn. č. 104/2015

Zastupitelstvo obce   schvaluje přesun položek rozpočtové skladby dle rozpočtového 

opatření č.4, které je přílohou tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na základě žádosti TJ Okna,částka finačního daru je 

zahrnuta v rozpočtovém opatření.

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

Usn. č. 105/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu nákladů nad rámec smlouvy o dílo č.150702 na

rekonstrukci podlah jídelny a šatny MŠ Okna ve výši 7 222,-Kč.

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

V Oknech 27.8. 2015.

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník

  Starostka                                                                                        Místostarosta
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