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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
OKNA ZE DNE 13.7.2016.
č.jedn.: OúO/526/2016

(Přítomno – 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven)

Usn. č. 61/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce
Okna.
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník a paní
Helena Čápová.
Hlasování:

pro:6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí: starostka

Usn. č. 62/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.

Usn. č. 63/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním stavby ( sloupu ) na p.p.č. 868/83 ve vlastnictví
obce Okna k provedení úprav na nadzemním vedení CETIN a.s., které je nyní do č.p. 98
vedeno po stromech.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem souhlasu s umístěním stavby.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí:starostka

Usn. č. 64/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. Z_S24_12_8120052284 o přeložce distribučního
zařízení k dodávce el. energie na p.č. 174/10, kde došlo k navýšení ceny z důvodu nesouhlasu
vlastníka pozemku p.č. 178/11 a podmínky SČVaK umístit pilíř s poj. skříní dále od stávajícího
zařízení SČVaK a z toho vyplívající prodloužení kabelové trasy.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem výše uvedené smlouvy.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí:starostka

Usn. č. 65/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce.
Jedná se o pozemek p.č. 301/35 o výměře 810 m2, trvalý travní porost, v katastrálním území
Okna v Podbezdězí, z něhož bude geometrickým plánem oddělena část cca 35m2.
Navržená cena: 200Kč/1m2.
Náklady na rozdělení pozemku hradí žadatel.
Hlasování:

Vyvěšeno: 15.7.2016

pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí:starostka

Sejmuto: 31.7.2016

Usn. č.66/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 13.7.2016 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2016, kde došlo pouze k přesunu položek.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí:Palusková

Usn. č.67/2016
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozsahem škod způsobených vichřicí, souhlasí
s návrhem provést dentrologický průzkum lipových alejí, opravu dětského hřiště řešit dle
výsledku dořešení pojistné události.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel: 0

zajistí:starostka

V Oknech 15.7.2016
Eva Müllerová
Starostka

Vyvěšeno: 15.7.2016

Jaroslav Ouředník
Místostarosta

Sejmuto: 31.7.2016

