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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 11.9.2019 

 

Přítomno: 6 zastupitelů –  Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková,                                                                              

                                                Květoslava Doubková, Karel Holan.  

 

Usn. č. 87/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu veřejného zasedání obce Okna, včetně 

doplněných bodů programu 8, 9, 10,11  

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

 

Usn. č. 88/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele zápisu: 

pan Karel Holan, paní Ivana Horčíková. 

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

 

Usn. č. 89/2019 

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

 

Usn. č. 90/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení 
nabídek ze dne 28.8.2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 
Okna“.  
Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše uvedené 
zakázky firmu: JB ESTATE s.r.o., Výstavba a rekonstrukce sportovišť, Provodín 76, 471 67. 
Nabídková cena: 812 643,-Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o dílo. 

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

 
Usn. č. 91/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 878 o výměřě 298 m2,   druh pozemku vodní 
plocha, způsob využití zamokřená plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna 
v Podbezdězí za cenu 14 900,-Kč. 
Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Záměr o prodeji byl řádně zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do 
katastru nemovitostí. 
Hlasování:                pro: 6                         proti: 0                               zdržel: 0                zajistí: starostka  
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Usn. č. 92/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení pozemku, popřípadě jeho části p.č. 178/1 v  

k. ú. Okna v Podbezdězí. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek nebo jeho část v majetku obce. 

Jedná se o pozemek p.č. 178/1 o výměře 6523 m2, druh pozemku orná půda,  zapsaném na listu 

vlastnictví č.1, v katastrálním území Okna v Podbezdězí. 

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

Usnesení nebylo přijato. 

 

Usn. č. 94/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2019, kde došlo v rozpočtu obce 

k navýšení příjmů o částku 526 050,83 Kč a k navýšení výdajů o částku 821 436,83 Kč. 

Kladné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 ( 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech ve výši 295 386,- Kč ). 

Navýšení příjmů – dotace pro ZŠ Okna, finanční příspěvky na VPP. 

Navýšení výdajů – úhrada řízení pro vydání územního rozhodnutí na akci „ Okna – odkanalizování       

obce a ČOV“, navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Okna na opravu herních prvků. 

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

 

Usn. č.93/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo a  schvaluje nabídku na výměnu oken a dveří budovy v majetku 

obce na st. p. 138 v k.ú. Okna v Podbezdězí firmou Martin Zoubek, Wolkerova 852, 472 01 Doksy, 

za nabídkovou cenu 62 135,-Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o dílo. 

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

 

 

Usn. č. 95/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje  vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby - 

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dle zák. č. 183/2006 Sb., na akci: 

 „Okna - odkanalizování obce a ČOV“. 

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

veřejných zakázek. 

Složení komise pro hodnocení nabídek: Eva Müllerová, Libor Henc, Ivana Horčíková. 

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

 

Usn. č. 96/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí použití cca 10 prm dřeva ze sběrného dvora na výrobu 

chodníku pro lesní školku Základní školy Okna, příspěvkové organizace. 
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Usn. č. 87/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů o vybudování chodníku na levé straně obce 

směrem na Oboru. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí řešení bezpečnosti občanů po vypořádání finančních 

záležitostí ohledně akce kanalizace a ČOV. Kanalizace se bude provádět průtlakem pod povrchem 

a chodník je třeba řešit jako další akci, kdy se vyřeší nejprve dešťová kanalizace, popřípadě i 

uložení telekomunikačních kabelů do země a následně  se provede zasypání a chodník. 

 

 
V Oknech dne: 16.9.2019 

 

 

 

 

 

  Eva Müllerová  - Starostka                                                              Libor Henc - Místostarosta 
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