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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

OKNA ZE DNE 4.10.2017 
 

Č.jedn.: OúO/534/2017               
Přítomno: 4 zastupitelé, 3 zastupitelé omluveni 
 
Usn. č. 101/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 4                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
             
Usn. č. 102/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Michal Grolmus, 
pan Jaroslav Ouředník. 
Hlasování:                pro: 4                      proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
  
Usn. č. 103/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
 
Usn. č.104/2017 

Obce a města Mikroregionu Podralsko jsou zapojeny do společného projektu „Předcházení 
odpadů v Mikroregionu Podralsko“. Společně byla podána žádost o dotaci na pořízení 
kompostérů pro občany a dále také na některých místech na štěpkovače. Na základě 
společného odsouhlasení poukázaly obce na účet Podralska do 30.6.2017 vlastní spoluúčast.  
Předfinancování podílu dotace mělo být zajištěno krátkodobým úvěrem Podralska u 
Komerční banky, a.s. Protože Mikroregion nemá žádný majetek, je úvěr podmíněn vydaným 
„Rozhodnutím“ poskytovatele dotace. Jsou doloženy všechny podklady pro jeho vydání, 
jedná se o záležitost časové prodlevy. Proto se dne 26. 9. členská schůze rozhodla přijmout 
Dodatek č. I. Partnerské smlouvy, kterým by jednotlivé obce a města měly projednat 
předfinancování podílu dotace z vlastních finančních zdrojů.  
Zastupitelstvo obce souhlasí s předfinancováním svého dílu v projektu „Předcházení vzniku 

odpadů v Mikroregionu Podralsko“ ve výši 380 808,10 Kč.    

Hlasování:               pro: 0                      proti: 4                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 

Usnesení nebylo přijato 

 
Usn. č. 105/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Partnerské smlouvě o zajištění 
majetkových a provozních náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu 
Podralsko“, kterým se aktualizují finanční podíly jednotlivých partnerů z důvodu 
předfinancování dotace z vlastních zdrojů s tím, že tento jim příslušný finanční podíl na 
realizaci jejich části projektu ve výši 380 808,10 bude poukázán na účet Mikroregionu 
Podralsko do 25. 10. 2017. 
Hlasování:               pro: 0                       proti: 4                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usnesení nebylo přijato 
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Usn. č. 106/2017 

Zastupitelstvo obce bylo informováno, že od 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. V souvislosti s touto změnu byl zastupitelstvu 

obce předložen návrh nové směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh směrnice k zadávání veřejných zakázek malého 

 rozsahu č.13. Tato směrnici nabývá platnosti dnem schválení  Zastupitelstvem obce 

 Okna, 4.10.2017. 

Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 107/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na pořízení nové, profesionální, kompaktní, pojezdové travní sekačky . 

Vypsání výběrového řízení zajistí starostka obce společně s místostarostou obce, Eva 

Müllerová a Jaroslav Ouředník. 

Složení komise pro hodnocení nabídek: Michal Grolmus, Jaroslav Ouředník, Eva  Müllerová. 

Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 108/2017 

Zastupitelstvo obce odkládá tento bod programu, rozpočtové opatření č. 7/2017, na další 

zasedání zastupitelstva obce Okna. 

 
Usn. č. 109/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 72/2017 ze dne 21.6.2017. 

Důvod: rozdělení příspěvku pro ZŠ a MŠ Okna na zakoupení el. spotřebičů do MŠ, na část 

investiční a neinvestiční. 

Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 110/2017  

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku pro Základní a Mateřskou školu v Oknech, 
příspěvkovou organizaci, o investiční příspěvek ve výši 47 069,-Kč a neinvestiční příspěvek ve 
výši 12 931,-Kč. 
Celková výše příspěvku zůstává stejná 60 000,-Kč. 
Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0              zajistí: p, Palusková 
 

Usn. č. 111/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o stanovisko obce k záměru vybudování startovacích 

bytů pro mladé rodiny v bývalém penzionu „Lipka“. 

Zastupitelstvo obce tento bod odkládá až do předložení konkrétního podnikatelského záměru. 

 

Usn. č. 112/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 7.9.2017. 

Zjištěné nedostatky: chybějící revize hromosvodu při opravě střechy na budově OÚ, 
připomínka k platbě za opravu komínů. 
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Revize a oprava hromosvodu byla zhotovující firmou provedena a zaplacena. 

Platba za dozdění komínů, dodání  nové vrchní desky a oprava omítky v půdním prostoru 

nebyla součástí zakázky. 

 

Usn. č. 113/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení odborného dohledu nad zakázkou „ Revitalizace 

zeleně v obci Okna „ firmou Bártl Tomáš, Tyršova 1/19, 288 02 Nymburk, IČO 71108017. 

Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 

Usn. č. 114/2017 

 Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce Základní a Mateřské školy v Oknech, příspěvkové 

organizace, Mgr. Ivetě  Myškové přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s., IČO 24231509 v rámci jejího projektu obědy pro děti, ve výši  39 537,-Kč.  

Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 115/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce Základní a Mateřské školy v Oknech, příspěvkové 

organizace, Mgr. Ivetě  Myškové přijetí účelově určeného finančního daru od obcí, z kterých 

dojíždí děti do naší školy, v celkové výši 27 000,-Kč.  

Finanční dar bude použit pro Základní školu Okna k zakoupení nových počítačů do učebny 

informatiky.  

Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
                             

 

 

 

 

V Oknech dne: 9.10.2017 

Eva Müllerová  - Starostka                                                  Jaroslav Ouředník - Místostarosta 
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