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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

OKNA ZE DNE 12.4.2017 
 

č.jedn.: OúO/217/2017                  
Přítomno 7 zastupitelů 
 
Usn. č. 34/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                     
 
Usn. č. 35/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Pek, pan Tomáš 
Gottstein.  
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0     
                
Usn. č. 36/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 
Usn. č. 37/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelství ZŠ a MŠ Okna převod hospodářského výsledku 
z roku 2016 do rezervního fondu školy. Jedná se o částku 10 441,31 Kč.  
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 

Usn. č. 38/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Okna za rok 2016. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: p. Palusková 
 
Usn. č. 39/2017 

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

2016. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: p. Palusková 
 
Usn. č. 40/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Okna do roku 

2019. 

Hlasování:                pro: 7                       proti: 0                      zdržel: 0                   zajistí: starostka   
 
Usn. č. 41/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016 provedenou 
odborem kontroly Libereckého kraje, kde nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 
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Usn. č. 42/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení zmařené investice z majetku Obce Okna v celkovém 

objemu 337.150,- Kč  -  Propojení budovy MŠ s objektem hospodářské budovy. Seznam 

nedokončené investice tvoří přílohu č. 1. tohoto usnesení. 

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

 
Usn. č. 43/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 330/8 o výměřě 304 m2,   druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna 
v Podbezdězí za cenu 12 160,-Kč. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Kupující: Ing. Petr Mlejnek, Okna č.p. 101. 
Záměr o prodeji byl 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 
 

Usn. č. 44/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 330/6 o výměřě 327 m2,   druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, zapsaném na listu vlastnictví č. 1 v k. ú. Okna v 
Podbezdězí za cenu 13 080,-Kč. 
Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Kupující: Paní Zdena Šulcová, Okna č.p. 94. 
Záměr o prodeji byl 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 
 

Usn. č. 45/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Oprava střešní krytiny na budově Obecního 

úřadu. “ Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše 

uvedené zakázky firmu: Petr Heptner, Žďár 67, 471 62 Okna, IČO 49107925. 

Nabídková cena: 238 500,-Kč ( není plátcem DPH ). 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 
Usn. č. 46/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Oprava místní komunikace k nádraží  ČD.“ 

Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše uvedené 

zakázky firmu: Firesta – Fischer, rekonstrukce, stavby a.s., Weilova 2e/1450, 102 23 Praha 10, 

IČO 25317628. 

Nabídková cena: 251 812,-Kč ( bez DPH ). 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 
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Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
  
Usn. č. 47/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000,-Kč pro Český 
svaz včelařů, z.s., základní organizace Doksy, 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 
Usn. č. 48/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017, kde došlo pouze k přesunu 

položek. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky 

hospodaření obce k 30.3.2017 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 
Usn. č. 49/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje možnost zapojení do společného řízení v rámci Mikroregionu 

Podralsko na výběr dodavatele na svážení komunálních odpadů.  

Hlasování:               pro: 0                      proti: 7                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usnesení nebylo přijato. 

 
 
Usn. č. 50/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost zúčastnit se valné hromady Severočeské 

vodárenské společnosti dne 15.6.2017 v Teplicích. 

 

Usn. č. 51/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje povodňový plán vypracovaný firmou Firesta – Fišer, IČO 

25317628 pro plánovanou rekonstrukci mostku „ Propust P 10.“ 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                      zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 
Usn. č. 52/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí námět od občanů na vybudování „ Workout“ hřiště pro 

mládež. Zastupitelstvo obce se rozhodne při tvorbě rozpočtu na rok 2018. 

 

 

 

 

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník 

  Starostka                                                                                        Místostarosta 
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