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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

OKNA ZE DNE 15.3.2017 
 

č.jedn.: OúO/167/2017                  
Přítomno 5 zastupitelů ( omluven pan Jaroslav Pek, pan Michal Grolmus ) 
Od 17.20 hod. – přítomno 4 zastupitelé ( odešel pan Tomáš Gottstein ) 
Od 17.45 hod. – přítomno 5 zastupitelů ( přišel pan Michal Grolmus)   
č.jedn.: OúO/108/2017                  
 
Usn. č. 21/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 
Usn. č. 22/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník, paní 
Helena Čápová.  
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                        zdržel: 2     
                
Usn. č. 23/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
( Z naléhavého důvodu odešel pan Tomáš Gottstein. ) 
 
Usn. č. 24/2017 

Zastupitelstvo obce znovu projednalo žádost o koupi pozemku p.č. 330/8 z majetku obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek v majetku obce, 
 p.č. 330/8 – ostatní plocha o výměře 304 m2, zapsaného na LV 1 v katastrálním území Okna 
v Podbezdězí. 
Navržená cena 40,-Kč/1m2 ( cena navržena na základě znaleckého posudku ze dne 8.2.2017 ). 
Záměr o prodeji bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů na klasické i elektronické desce 
Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 4                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 

Usn. č. 25/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Oprava 

místní komunikace k nádraží ČD, dle zpracovaného projektu. 

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

zadávání veřejných zakázek. 

Složení komise pro hodnocení nabídek: paní Eva Müllerová, pan Jaroslav Ouředník, pan Michal 

Grolmus.  

Hlasování:               pro: 4                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
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Usn. č. 26/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Oprava 

střešní krytiny na budově Obecního úřadu. 

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

zadávání veřejných zakázek. 

Složení komise pro hodnocení nabídek: paní Eva Müllerová, pan Jaroslav Ouředník, pan Libor 

Henc.  

Hlasování:               pro: 4                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 
Usn. č. 27/2017 

( Přišel pan Grolmus ) 

Zastupitelstvo obce schvaluje provést drobné opravy na skladu Obecního úřadu ( bývalá 

hasičárna ), přidání okapu a opravu ochranných lišt. 

Hlasování:                pro: 5                       proti: 0                 zdržel: 0                        zajistí: starostka   
 
Usn. č. 28/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, kde došlo 
k navýšení rozpočtu obce  v příjmové části o       377.999,20 Kč 
a k navýšení rozpočtu obce  ve výdajové části o  364.879,20 Kč. 

                                                                            Rozdíl   13.120, -  Kč                                                                

Záporné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 (8115) – změna stavu krát.prostř. na 

bank.účtech. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 

k 28.2.2017 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

Hlasování:                  pro: 5                       proti: 0                     zdržel: 0                   zajistí:p. Palusková 

 
Usn. č. 29/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,  návrh střednědobého výhledu rozpočtu.  Bude 
projednán na příštím zasedání ZO, z důvodu dodržení doby vyvěšení. 
 
Usn. č. 30/2017 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o koupi pozemku p.č. 330/6 z majetku obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek v majetku obce, 
 p.č. 330/6 – ostatní plocha, způsob využití neplodná plocha o výměře 327 m2, zapsaného na 
LV 1 v katastrálním území Okna v Podbezdězí. 
Navržená cena 40,-Kč/1m2 ( cena navržena na základě znaleckého posudku ze dne 8.2.2017 ). 
Záměr o prodeji bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů na klasické i elektronické desce 
Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
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Usn. č. 31/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na odvážení bioodpadu rostlinného původu s firmou 
TREDATON s.r.o., IČO 24259381, Ševčíkova 1493/5, Praha 3. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 
Usn. č. 32/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000,-Kč pro Hospic 
svaté Zdislavy o.p.s., IČO 28700210, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV Perštýn. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy. 
 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 
Usn. č. 33/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo telefonický dotaz na souhlas obce ke zrušení předkupního 

práva, jako práva věcného z kupní smlouvy ze dne 18.7.2012 na pozemek p.č. 178/8 v k.ú. 

Okna v Podbezdězí ( na bývalém kolbišti ) 

Zastupitelstvo obce schvaluje předkupní právo jako právo věcné   p o n e ch a t   v kupní 
smlouvě ze dne 18.7.2012, čl. VII na prodej pozemku p. č. 178/8 v k.ú. Okna v Podbezdězí. 
 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 
  
 

 

 

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník 

  Starostka                                                                                        Místostarosta 
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