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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 14.9.2016. 

č.jedn.: OúO/695/2016        (Přítomno – 6 zastupitelů,  zastupitel omluven) 
 
Usn. č. 80/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 81/2016 
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. 82/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 
Usn. č. 83/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 338/2 v k.ú. Okna 
v Podbezdězí o výměře 6 095 m2, orná půda. O pozemek by se dělili 4 žadatelé. 
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku zajistit ocenění výše uvedeného pozemku znalcem. 
Po vyhotovení znaleckého posudku se bude žádost opět projednávat na veřejném zasedání 
zastupitelstva obce Okna. 
Hlasování:                  pro: 6                    proti: 0                 zdržel: 0                     zajistí:starostka   
 
Usn. č.84/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo tři nabídky na opravu dětského hřiště s přidáním nových 
herních prvků včetně montáže. 
Zastupitelstvo obce schválilo na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele na výše 
uvedenou akci firmu „ Miloslav Moudrý, Truhlářství M + M, Sluneční 111, 472 01 Doksy 
 IČO 63170272 . 
Nabídková cena je ve výši 161 923,-Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka   
 
Usn. č. 85/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 301/35 o výměřě 48m2,   travní 
porost, v k. ú. Okna v Podbezdězí za cenu 200,- Kč/m2. Výměra byla stanovena geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku č. 430-44/2016 ze dne 10.8.2016. Náklady na zhotovení 
geometrického plánu a vklad do karastru nemovitostí hradí kupující.  
Žadatel: D. F. V. (Praha) 
Záměr o prodeji byl zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka   
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Usn. č.86/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled na rok 2018. Zastupitelstvo obce schvaluje 

rozpočtový výhled na rok 2018. 

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: p. Palusková  
 
Usn. č.87/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31.8. 2016. Zastupitelstvo obce 

schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016, kde došlo pouze k přesunu položek. 

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

 

Usn. č.88/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce základní školy Okna Ing. Ivetě Myškové přijetí 

jednorázového finančního daru od nadace Women for Women, Vladislavova 4/152 Praha 4.  

Finanční dar bude použit na úhradu obědů dětem ze sociálně slabých rodin. 

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka   
 
Usn. č.89/2016 

Zastupitelstvo obce neschválilo prodej pozemku části pozemku p.č 313/17 v k. ú. Okna v 

Podbezdězí. 

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

 
Usn. č.90/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo změnu žadatele v žádosti o prodej obecního pozemku p.č. 
301/24 v k. ú. Okna v Podbezdězí. Zastupitelstvo obce schvaluje na základě změny žadatele v 
žádosti  o prodej obceního pozemku opětovné zveřejnění záměru prodat část pozemku 
v majetku obce. 
Jedná se o pozemek p. č. 301/24 ostatní plocha využití ostatní komuninace o výměře 868 m2 
v k. ú. Okna v Podbezdězí, z něhož  bude geometrickým plánem oddělena část cca 90 m2 , 
která je předmětem prodeje. 
Navržená cena: 200,- Kč/m2.  Náklady na rozdělení pozemku a zápis do katastru nemovitostí 

hradí žadatel.  

Žadatel: E. Š. (Mladá Boleslav). Záměr o prodeji bude vyvěšen na klasické i elektronické desce 

OÚ.   

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

 
V Oknech 16.9.2016 

 

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník 

  Starostka                                                                                        Místostarosta 
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