
USNESENÍ   Z  VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ   

ZASTUPITELSTVA  OBCE   OKNA  ZE  DNE  1. 6. 2010.
(Omluvena: Mgr Myšková)

Usn. 39/2010

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

Usn. 40/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost příspěvkové organizace ZŠ Okna o převod hospodářského 

výsledku za rok 2009 do rezervního fondu. Jedná se o částku 8,271,- Kč.

Hlasování:     pro: 6                   zdržel: 0              proti: 0                            

Usn. 41/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje  zveřejnění záměru  prodat pozemek v majetku obce. Jedná se pozemek 

p.č. 328/9, trvalý travní porost o výměře 159 m2 v k.ú. Okna v Podbezdězí. 

Žadatelé: manž. Formánkovi č.p. 31. Navržená cena: 50,- Kč za m2.

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

Usn. 42/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 106/1, druh:zahrada o výměře 627 m2

pí. Prajzlerové, bytem Okna 33 za cenu 50,- Kč za m2. Kupující uhradí náklady na vytýčení pozemku.

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

Usn. 43/2010

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 .

Usn. 44/2010

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Okna a souhlasí s celoročním 

hospodařením a to bez výhrad.

Hlasování:   pro: 6                  zdržel: 0           proti: 0                                          

Usn. 45/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 267, trvalý travní porost o výměře 2 418 m2

p. J. Kaňkovskému. Cena pronájmu: 1,- Kč za m2/rok.

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

Usn. 46/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč na zábavné odpoledne spojené 

s fotbalovým zápasem „Arabela show“ .  

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

Usn. 47/2010

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o získání dotace na projekt „Varovný systém ochrany 

před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko“. 

Do tohoto projektu je zapojena i naše obec.

Usn. 48/2010

Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení zpevněné plochy pod úřední desku a plakátovací plochu se 

zámkové dlažby.

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

V Oknech 1.června 2010

……………………………………..                                          ……………………………………..          

         Havlín Stanislav                                                                         Mgr. Iveta Myšková

            starosta                                                                                     místostarostka



    

        

           

     




