Eva Müllerová

Digitálně podepsal Eva Müllerová
Datum: 2016.06.20 10:40:21 +02'00'

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
OKNA ZE DNE 15.6.2016.
(Přítomno – 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven)
(od 18.00 hodin, od usn. č. 57/2016 přítomno 5 zastupitelů, 1 zastupitel z
naléhavého důvodu odešel)

č.jedn.: OúO/468/2016

Usn. č. 48/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu včetně doplnění bodu 1 a
přidání bodů 9,10,11,12,13.
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník a pan
Michal Zeman.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí: starostka

Usn. č. 49/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.

Usn. č. 50/2016
Zastupitelstvo obce projednalo zavěrečný účet obce Okna za rok 2015 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2015, kde nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Okna bez výhrad.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí:starostka

Usn. č. 51/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne
21.2.2006 o zajištění přestupkové agendy v předloženém znění.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí:starostka

Usn. č. 52/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení 2 členů finančního výboru paní Terezy
Tvrdkové a paní Marty Formánkové.

Usn. č.53/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění 2 členů finančního výboru ve složení:
Předseda finančního výboru: pan Michal Zeman
Člen finančního výboru: paní Jana Pazderníková
Hlasování:

Vyvěšeno: 20.6..2016

pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí: starostka

Sejmuto: 6.7.2016

Usn.č.54/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje technický dozor investora na akci „Oprava místních
komunikací v obci Okna“.
Technický dozor bude vykonávat technik pro dopravní a pozemní stavby p. Václav Svoboda.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí: starostka

Usn.č. 55/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 15.6.2016
a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016.
Rozpočtové příjmy byly navýšeny o + 114 000,-Kč.
Rozpočtové výdaje byly navýšeny o + 95 735,-Kč.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí:p. Palusková

Usn.č. 56/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce.
Jedná se o část pozemku p.č. 301/24 ostatní plocha, využití ostatní komunikace,
v katastrálním území Okna v Podbezdězí, z něhož bude geometrickým plánem oddělena část
cca 90 m2.
Na vržená cena: 200,-Kč/m2.
Náklady na rozdělení pozemku platí žadatel.
Žadatel - J.K.
Záměr o prodeji bude vyvěšen na klasické i elektronické desce obecního úřadu.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí: starostka

Usn.č. 57/2016
Zastupitelstvo obce projednalo investiční záměry školy vztahující se k možnostem čerpání
dotací z operačního programu výzkum, vývoj a vzělávání v letech 2017 – 2023 z Evropských
fondů.
Zastupitelstvo obce schválilo investiční záměr „ úprava hospodářské budovy“ a „ výstavba
tělocvičny.“
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Zastupitelstvo obce neschválilo investiční záměr „ úprava půdních prostor.“
Hlasování:
pro: 3
proti: 1
zdržel: 1
zajistí: starostka

Usn.č. 58/2016
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy v Liberci 14, Horská
1219, příspěvek bude poskytnutý v podobě finančního daru ve výši 5,-Kč/počet obyvatel.
Hlasování:

Vyvěšeno: 20.6..2016

pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

zajistí: starostka

Sejmuto: 6.7.2016

Usn.č. 59/2016
Zastupitelstvo obce projednalo nedostatky zjištěné při kontrole Hygieny Libereckého kraje
v Základní škole Okna, příspěvkové organizaci.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující řešení:
a) Umístění výlevky pro potřeby úklidu školy do konce roku 2016.
b) Opravu poškozených podlah v učebnách zahrnout do rozpočtu obce na rok 2017.
c) Větrání šatny v Základní škole budeme řešit až po provedení místního šetření.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

zajistí: starostka

Usn.č. 60
Zastupitelstvo obce schválilo rámcovou kupní smlouvu o dodávkách druhotných surovin
uzavřenou mezi obcí Okna a Kovošrotem GROUP CZ a.s., středisko Česká Lípa, U Obecního
lesa 1805, IČO 28674286.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel: 0

zajistí: starostka

V Oknech 20.6..2016
Eva Müllerová
Starostka

Vyvěšeno: 20.6..2016

Jaroslav Ouředník
Místostarosta

Sejmuto: 6.7.2016

