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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 26.10.2016. 

č.jedn.: OúO/780/2016        (Přítomno – 5 zastupitelů,  2 zastupitelé omluveni) 
 
 
Usn. č. 91/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
 
Hlasování:               pro:5                      proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 92/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník, pan 
Libor Henc. 
 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 93/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 
Usn. č.94/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 301/24 o výměřě 90 m2,  trvalý 

travní porost, využití ostatní komunikace, v k. ú. Okna v Podbezdězí za cenu 200,- Kč/m2. 
Výměra byla stanovena geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 431-45/2016 ze dne 
9.9.2016. Náklady na zhotovení geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí hradí 
kupující.  
Žadatel: E.Š. ( Mladá Boleslav ) 
Záměr o prodeji byl zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 
 
Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka   
 

Usn. č. 95/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část obecního pozemku p.č. 338/2 v 
k.ú. Okna v Podbezdězí, druh pozemku orná půda, o výměře  6095 m2. 
Uvedený pozemek bude geometrickým plánem rozdělen pro 4 žadatele. 
Navržená cena: 130,-Kč/m2. 
Náklady na rozdělení pozemku hradí žadatel. 
 
Hlasování:                  pro: 5                    proti: 0                 zdržel: 0                     zajistí:starostka   
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Usn. č. 96/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  hospodaření obce k 30.10.2016 a schvaluje rozpočtové 

opatření č. 7/2016, kde došlo k navýšení příjmů o 22 000,-Kč a k navýšení výdajů o 22 000,-Kč. 

Dále  došlo pouze k přesunu položek. 

Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka   
 
 
Usn. č.97/2016 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěrečným účtem Svazku obcí Máchův kraj. 

 
Usn. č.98/2016 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jednáním členské schůze Mikroregionu Podralsko a 

bere na vědomí převod Varovného systému do majetku obce. 

 

Usn. č.99/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo podmínky dotačního programu z MŽP na výstavbu domovních 

ČOV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že nesplňujeme podmínky řešeného území, 

protože jsme zařazeni  v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Liberecký kraj. 

Změna v plánu PRVKÚK se bude dále projednávat. Dotační program na výstavbu ČOV není pro 

naší obec reálný. 

 
Usn. č.100/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo připomínky zastupitelů do návrhu rozpočtu na rok 2017. 

 

 
 

 
V Oknech 27.10.2016 

 

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník 

  Starostka                                                                                        Místostarosta 
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