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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 14.8.2019 

 

Přítomno: 7 zastupitelů –  Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková,                                                                              

                                                Květoslava Doubková, Michal Grolmus, Karel Holan.  

 

Usn. č. 78/2019 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

a) předložený návrh programu veřejného zasedání obce Okna, včetně doplněných bodů 

programu 7, 8, které se týkaly vyjádření k přípojení na distribuční síť nn parcel p.č. 712/3 a 712/6. 

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

 

b) navržený bod programu: Žádost o příspěvek Základní a Mateřské školy Okna na opravu 

herních prvků v Mateřské škole. 

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

 

c) navržený bod programu: uspořádání ankety ohledně změny č. 3  Územního plánu obce Okna, 

konkrétně změny využití pozemku p. č. 28/1, 28/2, 28/3. 

Hlasování:               pro: 3                      proti: 4                        zdržel: 0                   zajistí: starostka 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Usn. č. 79/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Danu Paluskovou a navržené ověřovatele zápisu: 

Pan Michal Grolmus, paní Květoslava Doubková. 

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

 

Usn. č. 80/2019 

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

 

Usn. č. 81/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo dvě žádosti o změnu územního plánu obce. 
Obě žádosti se týkají způsobu využití pozemku. V prvním případě jde o změnu z ploch občanského 
vybavení na plochy hromadného bydlení a ve druhém případě změna plochy zemědělské na plochy 
bydlení. Třetí změna prověří odkanalizování obce a ČOV. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č. 3 ÚP obce Okna v následujících bodech: 
 
a) pořízení změny č. 3 ÚP Okna, která prověří  odkanalizování obce a umístění ČOV dle přílohy. 
       Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  
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b) souhlasí s pořízením změny ÚP, která prověří změnu  funkčního využití p.p.č. -28/3,  

-28/2, -28/1 v k.ú. Okna v Podbezdězí z funkce plochy občanského vybavení - komerční na 

funkci plochy bydlení – hromadné (BH)  

       Hlasování:              pro: 4                       proti: 3                   zdržel: 0                        zajistí: starostka  

 

c) souhlasí s pořízením změny ÚP, která prověří změnu funkčního využití p.p.č 268/8 v k.ú.    
Okna v Podbezdězí z funkce plochy zemědělské na funkci plochy bydlení – individuální 
venkovské 

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

 
d) schvaluje tzv. určeného zastupitele – paní starostku – Evu Müllerovou pro spolupráci při 

změně č. 3 ÚP Okna  
      Hlasování:               pro: 7                        proti: 0                    zdržel: 0                       zajistí: starostka  

 
e) schvaluje úřad územního plánování MěÚ Česká Lípa pořizovatelem změny č. 3 ÚP Okna  

 Hlasování:               pro: 7                         proti: 0                  zdržel: 0                        zajistí: starostka   
      
Usn. č. 82/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu, 

„Rekonstrukce školního hřiště u Základní školy Okna“, dle zpracovaného projektu. 

Vypsání výběrového řízení zajistí starostka obce Eva Müllerová, dle směrnice č. 11 pro zadávání 

veřejných zakázek. 

Složení komise pro hodnocení nabídek: Michal Grolmus, Karel Holan, Iveta Myšková. 

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

  

Usn. č. 83/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat  pozemek v majetku obce. 

Jedná se o pozemek p.č. 878 o výměře 298 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití 

zamokřená půda, v katastrálním území Okna v Podbezdězí. 

Navržená cena: 50,-Kč/m2. 

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

 

Usn. č.84/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo a  schvaluje návrh projektové dokumentaci , stavba CL-OKNA, 

připojení p.p.č. 712/ 6 a 712/3 v k.ú. Okna v Podbezdězí, číslo stavby IV-12-4018262 za 

následujících podmínek: 

a) přechody přes komunikace řešit průtlaky pod komunikací 

b) nenarušit síť veřejného osvětlení 

c) termín započetí stavby oznámit 14 dní dopředu na OÚ Okna. 

d) oznámit dotčeným odběratelům termín změny způsobu a místa připojení na distribuční síť 

NN 

e) dotčené povrchy stavbou uvést do původního stavu před započetím stavby 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka   
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Usn. č. 85/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018262/VB/01 CL-Okna, připojení ppč. 712/6  a 712/3. 

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

 

Usn. č. 86/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje  navýšení finančního příspěvku pro Základní a Mateřskou školu 

Okna, příspěvkovou organizaci, na opravu herních prvků v Mateřské škole Okna ve výši  

59 436,- Kč.  

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

 

 

                             

 
V Oknech dne: 19.8.2019 

 

 

 

 

 

  Eva Müllerová  - Starostka                                                              Libor Henc - Místostarosta 
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