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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

OKNA ZE DNE 12.12.2017. 
Č.jedn.: OúO/640/2017  
              
Přítomno: 7 zastupitelů 
 
Usn. č. 136/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka             
 
Usn. č. 137/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Tomáš Gottstein, pan 
Michal Grolmus 
Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
  
Usn. č. 138/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
 
Usn. č. 139/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace o 
odstranění nedostatků v půdních prostorách školy ( havarijní stav podlahy a střešní krytiny). 
Nabízela se možnost opravy postupně z vlastních zdrojů nebo umožnit škole možnost 
zažádat o dotaci, s tím, že se v půdních prostorách vybuduje učebna a kabinet a tím se 
technicky zhodnotí majetek zřizovatele. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje provádění opravy uvedených nedostatků z vlastních zdrojů 
s tím, že v roce 2018 se provede oprava střechy na ZŠ Okna. 
Hlasování:               pro: 3                      proti: 4                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usn. č. 140/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje Základní a Mateřské škole Okna, příspěvkové organizaci, že 
může technicky zhodnotit majetek zřizovatele vybudováním vestavby učebny a kabinetu, 
v půdních prostorách Základní školy včetně možnosti využívat dotační tituly k investicím na 
tomto majetku, s tím, že se bude o majetek řádně starat. 
V případě získání dotace na investici svěřeného majetku musí dodržovat výstupy projektu 
minimálně po dobu jeho udržitelnosti dle pravidel příslušných výzev. 
Majetek zřizovatele byl Mateřské škole Okna, příspěvkové organizaci předán předávacím 
protokolem dne 3.2.2003. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 1                       zdržel: 1                   zajistí: starostka 
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Usn. č. 141/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene -  služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007888 / VB01, název stavby: 
IP-12-4007888  CL-Okna, ppč. 301/42, přípojka NN, mezi obcí Okna , 471 62 Okna 40, IČO 673412 a 
 ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, Teplická 874/8, Děčin IV-Podmokly, 
PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci udělené spol. MARTIA a.s., Mezní 2854/4, 400 11 Ústí 
nad Labem, IČO 25006754, DIČ CZ25006754. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy.  

Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 142/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo 2 nabídky pro realizaci GDPR pro Obecní úřad. 
Zastupitelstvo obce schvaluje pro komplexní realizaci a udržení souladu s nařízením  
 EU 2016/679 firmu TROLL COMPUTERS, U Vodního hradu, 470 01 Česká Lípa. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy.  

Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 143/2017 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k provedení rozpočtových opatření č. 10/2017.  

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

Usn. č. 144/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtoví opatření č. 9/2017. 

Rozpočet obce byl v příjmové části navýšen   o +  823 699,55 Kč.                                          

Rozpočet obce byl ve výdajové části navýšen o +  704 929,55 Kč 

- 118 770,-   Kč                       
Záporné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 (8115) – změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým 
opatřením a výsledky hospodaření obce k 30.11.2017 a bere na vědomí zprávu o výsledku 
hospodaření. 
Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 145/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán inventur na rok 2017 a inventarizační komisi ve 

složení : pan Jaroslav Pek, pan Libor Henc, pan Tomáš Gottstein. 

 

Usn. č. 146/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní a Mateřské 
školy Okna, příspěvkové organizace na období 2018 – 2020. 
Návrh střednědobého výhledu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce 
Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
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Usn. č. 147/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet pro Základní a Mateřskou školu Okna, 
příspěvkovou organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2018 ve výši 1 031 000,- 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. 148/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet pro obec Okna na rok 2018. K návrhu rozpočtu nebyly 

vzneseny připomínky ani návrhy na změny. 

Zastupitelstvo obce schvaluje nevyrovnaný schodkový rozpočet pro obec Okna na rok 2018 

v celkové výši příjmů 5 480 446,-Kč a v celkové výši výdajů 6 030 446,-Kč s tím, že saldo 

hospodaření je vyjádřeno financováním třídy 8 ( Položka 8115 změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech). Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky 

z minulých let.  

Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                        zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 149/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce a následném darování č. 3/2017 na 
štěpkovač GTS 1300 G mezi Mikroregionem Podralsko, Svatovítské náměstí 105, Osečná, PSČ 
463 52, IČ: 00263061, DIČ: CZ00263061 a obcí Okna, IČO 673412. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy.  

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
 
V Oknech dne: 15.12.2017 

 

Eva Müllerová  - Starostka                                                  Jaroslav Ouředník - Místostarosta 
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