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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 2.1.2020 

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

                                                Michal Grolmus, Květoslava Doubková  

 

Usn. č. 1/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje: předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Okna, včetně doplněných bodů programu veřejného zasedání. 

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

 

Usn. č. 2/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Hanu Uhlířovou a navržené ověřovatele zápisu: 

pan Michal Grolmus, paní Květoslava Doubková. 

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

 

Usn. č. 3/2020 

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

 

Usn. č. 4/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
č. j. OLP/5679/2019 uzavřenou podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: 
Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO: 70891508, DIČ:CZ70891508, 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje  a  Obcí Okna se sídlem Okna č.p. 40, 47162 

Okna, IČO: 00673412, zastoupená  Evou Mülerovou, starostkou obce. 

Smlouva se týká vybudování a provozování akce „Okna odkanalizování obce a ČOV“ při zásahu do 

krajské komunikace E 273 II.    

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

 
Usn. č. 5/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 19 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separátních, 

velkoobjemových a nebezpečných odpadů  v obci Okna číslo: 036/VJ/02 ze dne 02. 01. 2002 mezi 

obcí Okna a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. 

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

 

Usn. č. 6/2020 

Zastupitelstvo obce opětovně projednalo žádost o prodej pozemku p. č. 879 v k. ú. Okna 

v Podbezdězí, kde bylo nutné uzavřít smlouvu o věcném břemenu pro přístup přes pozemky 

SŽDC. Vzhledem k dlouhé časové prodlevě  zastupitelstvo obce znovu schvaluje zveřejnění 

záměru prodat  pozemek v majetku obce. 
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Jedná se o část pozemku p.č. 879 o výměře 919 m2, orná půda, v katastrálním území Okna 

v Podbezdězí, z něhož byla geometrickým plánem oddělena část cca 712 m2, která je předmětem 

prodeje. 

Navržená cena: 50,-Kč/1m2. 

Náklady na rozdělení pozemku a poplatek za vklad do katastru hradí žadatel. 

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

 

Usn. č. 7/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory na akci „Okna -odkanalizování 

obce a ČOV“ v rámci Národního programu Životního prostředí z výzvy č. 4/2019. 

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

 

Usn. č. 8/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z Ministerstva pro místní 

rozvoj na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Okna“ z programu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova, podprogram 2.8 DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a 

pasivního odpočinku 

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

  

 Usn. č. 9/2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení 
nabídek ze dne 19.2.2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce Božích 
muk na návsi v obci Okna“. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nahrazení člena komise pana Michala Grolmuse, který se 
nemohl z časových důvodů dostavit, panem Karlem Holanem.  
Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše uvedené 
zakázky firmu: BcA. Jan Fedorčák, Železničářská 1755/26, 470 01 Česká Lípa, IČ: 86684388, 
za nabídkovou cenu: 219 661,50,-Kč včetně DPH. 

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

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

 

 

 

V Oknech dne: 4.1.2020 

 

 

 

 

  Eva Müllerová  - Starostka                                                              Libor Henc - Místostarosta 
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