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USNESENÍ   Z    VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA  
OBCE   OKNA  ZE  DNE  2. 3. 2010.  

Usn. 7/2010

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 8/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost  o prominutí poplatku za svoz kom.odpadu na rok 2010. Důvodem žádosti je dlouhodobý pobyt žadatelů mimo republiku. Žadatelé: Hrdličková V. a

Horčík K. Okna 64.

Hlasování:     pro: 7          zdržel: 0                  proti: 0                                                                      zajistí: účetní

Usn. 9/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost o slevu poplatku za komunální odpad na základě výzvy z roku 2004. 

Žadatel: Kaňkovský J., Okna 99.

Hlasování:   pro: 4(Uhlířová,Hroch,Havlín,Jareš)   zdržel: 3 (Mgr.Myšková,Mgr.Králová,Ing.Tuček)  proti: 0                zajistí:účetní

Usn. 10/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost o slevu poplatku za komunální odpad na základě výzvy z roku 2004. 

Žadatel: Mullerová E., Okna 35.

Hlasování:   pro: 7          zdržel:0                 proti: 0                                                                         zajistí: účetní

Usn. 11/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost o slevu poplatku za komunální odpad na základě výzvy z roku 2004. 

Žadatel: Gottsteinová J., Okna 62.

Hlasování:   pro: 7         zdržel: 0                proti: 0                                                                          zajistí: účetní

Usn. 12/2010

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o slevu poplatku za komunální odpad na základě výzvy z roku 2004.

Žadatel: Hladký J., Okna 19.

Hlasování:    pro schválení: 2 (Uhlířová, Havlín)    zdržel: 4(Myšková, Králová, Tuček, Hroch)  proti schválení: 1 (Jareš)  zajistí: účetní

Usn. 13/2010

Zastupitelstvo obce souhlasí  s převodem níže uvedených pozemků směnnou smlouvou.

 pozemek p.č. 876/3 ( LV- Obec Okna) a pozemek p.č. 313/8 (LV – Pliska V.)

 část pozemku p.č. 868/26 (LV- Obec Okna) a část pozemku p.č. 868/61 (LV-Kopecká A.)

 pozemek p.č. 297/7 (LV-Obec Okna) a část pozemku p.č. 297/6 (LV- manž.Gottsteinovi)

všechny pozemky jsou v k.ú. Okna v Podbezdězí

Hlasování:     pro: 7         zdržel: 0            proti: 0                                                                                       zajistí: starosta

Usn.14/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  nákup a instalaci dalšího ukazatele rychlosti do obce, dle předložené nabídky.

Zastupitelstvo obce  ukládá  starostovi předložit žádost o poskytnutí dotace  z  Grantového fondu Libereckého kraje.

Hlasování:   pro: 7        zdržel: 0         proti: 0                                                                                zajistí: starosta

Usn.: 15/2010



Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku v majetku obce manž.Zajíčkovým, Dubová 491, Ústí nad Labem.

Jedná se o část pozemku p.č.  301/35 v k.ú. Okna v Podbezdězí  o výměře cca 500 m
2 

v chatové oblasti. 

Cena pozemku – 200,- Kč za m
2

.

Hlasování:    pro: 7       zdržel: 0         proti: 0                                                                                zajistí: starosta

Usn. 16/2010

Zastupitelstvo obce souhlasí s vytvořením 3 pracovních míst na veřejné prospěšné práce v naší obci.

Hlasování:    pro: 7       zdržel: 0         proti: 0                                                                                 zajistí: starosta

Usn. 17/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/3-2010, tak jak byla předložena.

Hlasování:    pro: 7       zdržel: 0          proti: 0                                                                                  zajistí: účetní

Usn. 18/2010

Z důvodu změny právních předpisů v oblasti účetnictví zastupitelstvo schvaluje dodatek „Opravné položky k pohledávkám“ k vnitřní normě – „Nakládání s pohledávkami“. 

Dále schvaluje směrnici „Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky“ a „Směrnici pro časové rozlišování“.

Hlasování:    pro: 7        zdržel: 0           proti: 0                                                                                 zajistí: účetní

V Oknech  2. března 2010

             Havlín Stanislav                                                                                            Mgr. Iveta Myšková

                starosta                                                                                                             místostarostka     
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