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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 4.12.2019 

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

                                                Michal Grolmus, Karel Holan,  

Od 17.05 přítomno 7 zastupitelů : přibyla Květoslava Doubková  

 

Usn. č. 112/2019 

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

včetně doplněných bodů programu veřejného zasedání. 

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

 

Usn. č. 113/2019 

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

pan Michal Grolmus, pan Libor Henc. 

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

 

Usn. č. 114/2019 

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

 

Usn. č. 115/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet pro Základní a Mateřskou školu Okna, příspěvkovou 
organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2020, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro Základní a Mateřskou školu Okna, příspěvkovou 
organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2020  ve výši 1 130 000,-Kč. 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                          zajistí: starostka  

 
Usn. č. 116/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo  rozpočet obce Okna na rok 2020.  

Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový rozpočet obce Okna na rok 2020 s použitím třídy 8 
(8124) financování, v celkové výši příjmů 6 778 290 a v celkové výši výdajů 6 682 517,- Kč. 
Financování 95 773,-Kč. 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                          zajistí: starostka 

 

Usn. č. 117/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Tělovýchovné jednoty Okna o příspěvek na úhradu 

administrativních nákladů. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Okna na rok 2020 ve výši 25 000,-Kč mezi obcí 

Okna, Okna 40, PSČ 481 62, IČO 00673412 a Tělovýchovnou jednotou Okna, Okna 40, PSČ 471 62, 
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IČO 49864165. Dotace bude využita na administrativní náklady (náklady na rozhodčí, sběrné 

faktury), praní dresů a drobná údržba kabin a hřiště, zámky, míče, lékárna. 

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

 

Usn. č. 118/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného 
oleje, mění se článek III smlouvy, kde se zavazujeme hradit za umístěnou sběrnou nádobu na 
použitý rostlinný olej částku ve výši 500,-Kč na rok bez DPH. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                           zajistí: starostka   

               

Usn. č. 119/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na část pozemku p.č. 301/3 v k. ú. 

Okna v Podbezdězí. Mění  se článek IV nájemní smlouvy, prodlužuje se doba pronájmu do 

31.12.2021. 

Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                        zdržel: 0                         zajistí: p. Čápová 

 

Usn. č. 120/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019, ve kterém dojde k navýšení příjmů 

o částku  30 000,-Kč  a k navýšení výdajů o částku 168 000,-Kč s použitím třídy 8 (8115) 

financování – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 138 000,-Kč. 

Jedná se o vyúčtování dotace na veřejněprospěšné práce za měsíc říjen 2019 a vyúčtování 

územně plánovací dokumentace pro územní rozhodnutí na akci Okna – odkanalizování obce a 

ČOV. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a  výsledky hospodaření ke 

dni 30.11.2019 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                         zdržel: 0                         zajistí: p. Čápová  

 

Usn. č. 121/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nedobytných pohledávek z důvodu promlčení a 

navymožitelnosti ve výši 43 671,- Kč. Jejich vymahání by přesáhlo výtěžek. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                         zdržel: 0                          zajistí: p.Čápová  

 

Usn. č. 122/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že místní poplatky za svoz komunálních odpadů zůstávají ve 

stejné výši i pro rok 2020. 

 

Usn. č. 123/2019 

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

služebnosti inženýrské sítě č. 1366/2019 „ Okna – odkanalizování sítě a ČOV “ mezi obcí Okna, 

Okna 40, 471 62 a Povodím Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Most. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                         zdržel: 0                          zajistí: starostka  
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Usn. č. 124/2019 

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení číslo 98/2019. 

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

 

Usn. č. 125/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, 
„Rekonstrukce božích muk na návsi v obci 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: Eva Müllerová, Libor Henc, Michal Grolmus. 

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

 

Usn. č. 126/2019 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou k provedení rozpočtových  změn 

 č. 10/2019. 

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

  

Usn. č. 127/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele změny č. 3 Územního plánu obce Okna firmu  

Saul s. r. o., U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 za nabídkovou cenu 90 000,-Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy. 

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

 

Usn. č. 128/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje pro žadatele o změnu ÚP dohodu o ceně a úhradě nákladů 

spojených s pořízením změny č. 3 Územního plánu obce Okna ve výši 25 000,-Kč pro každého 

žadatele. 

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

 

Usn. č. 128/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu 

Libereckého kraje č. OLP/4008/2019 na hospodaření v lesích. 

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

 

V Oknech dne: 9.12.2019 

 

  Eva Müllerová  - Starostka                                                              Libor Henc - Místostarosta 
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