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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 17.6.2020 

 

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

                                                Michal Grolmus, , Karel Holan , Květoslava Doubková  

 

 

Usn. č. 53/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Okna. 

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

 

Usn. č. 54/2020 

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

paní Hana Uhlířová, pan Karel Holan. 

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

 

Usn. č. 55/2020 

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

usnesení č. 48/2020, kde po konzultaci s MZE dofinancování akce Odkanalizování obce a ČOV 

nepodpoří. 

 

Usn. č. 56/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace za rok 2019. 

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

 

Usn. č. 57/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Okna, za rok 2019. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                          zajistí: starostka  

 

Usn. č. 58/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Okna za rok 2019 a zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2019, kde nebyly zjištěny žádné chyby ani 
nedostatky. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Okna za rok 2019. 
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Okna bez výhrad. Návrh 
závěrečného účtu včetně zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření byl před projednáním 
řádně vyvěšen po dobu 15 dnů na elektronické i klasické úřední desce Obecního úřadu.  
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                          zajistí: starostka  
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Usn. č. 59/2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Podralsko, jehož 

jsme členem. 

 

Usn. č. 60/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo vícenáklady v projektu stavební úpravy ZŠ Okna s názvem Půdní 

vestavba učebny  a schvaluje navýšení investičního příspěvku pro Základní a Mateřskou školu 

Okna, příspěvkovou organizaci, okr. Česká Lípa o částku 941 713,-Kč.   

Projekt je financovaný za podpory MMR ve výši 2 371 047,-Kč. 

Doplatek zřizovatele se navýší o 941 713,-Kč. 

Oprava střechy budovy a podlahy půdy byla nezbytná. Podlaha půdy byla v havarijním stavu a 

střecha také.  

Stáří budovy je 140 let. S finanční podporou MMR se zhodnotí majetek obce a především vytvoří 

bezpečné prostředí pro děti.  

Navýšení rozpočtu zapříčinilo při odkrytí trámů jejich napadení dřevomorkou, tak že se z důvodu 

bezpečnosti rozhodlo staré stropy nahradit novými. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 1                           zajistí: starostka  

 
Usn. č. 61/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2020, kde došlo v rozpočtu obce 

k navýšení příjmů o částku 60 000,- Kč 

a k navýšení výdajů o částku 1 001 713,-Kč. 

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

bankovních účtech ve výši: + 941 713,- Kč ). 

Navýšení příjmů – dotace na veřejně prospěšné práce. 

Navýšení výdajů – vícepráce při úpravě půdních prostor v budovy ZŠ Okna, dotace na veřejně 

prospěšné práce. 

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

 

Usn. č. 62/2020 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výkonu technického dozoru na stavbu Rekonstrukce školního 

hřiště ZŠ Okna,  mezi Obcí Okna, Okna 40, 471 62 Okna, IČ: 006 73 412, zastoupená starostkou p. 

Evou Müllerovou a  Ing. Milan Jahn – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Provodín č. p. 162, 

471 67 Provodín, IČ:104 03 299 za nabídkovou cenu 9 000,-Kč. 

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

 

Usn. č. 63/2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 868/26 o výměře 8271 m2,   druh 
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace , zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v 
k. ú. Okna v Podbezdězí, z něhož byla geometrickým plánem č. 478-27/2020 oddělena část p.č. 
868/91 o výměře 56 m2, která je předmětem prodeje za cenu 19 600,-Kč. 
Kupující: V.K.a M.K Okna. 
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Náklady na zaměření pozemku a náklady za návrh vkladu 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: 7                     proti: 0                        zdržel: 0                           zajistí: starostka 

 

 

V Oknech 19.6.2020 

 

 

 

 

Eva Müllerová………………………..                                           Libor Henc………………………… 

Starostka                          podpis Místostarosta              podpis 

 

 


