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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

OKNA ZE DNE 25.4.2018 
Č.jedn.: OúO/168/2018  
              
Přítomno: 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven 
 
Usn. č. 31/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka       
       
Usn. č. 32/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Michal Grolmus, pan 
Jaroslav Ouředník. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 33/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
 
Usn. č. 34/2018 
Zastupitelstvo obce projednalo zvýšení spodní hranice limitu pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu z 50 000,- Kč na 100 000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh směrnice k zadávání veřejných zakázek malého 

 rozsahu č.14. Tato směrnici nabývá platnosti dnem schválení  Zastupitelstvem obce 

 Okna, 25.4.2018. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 35/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Rozšíření veřejného osvětlení v obci Okna „. 
Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše uvedené 
zakázky firmu: Jan Slovák, Montáže a opravy el. zařízení, CHLUM 19, 472 01 Doksy, IČO 
86750721. 
Nabídková cena: 228 884,-Kč ( včetně  DPH ). 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o dílo. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění stavebního dozoru na výše uvedenou akci. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
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Usn. č. 36/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2018, kde došlo k navýšení v příjmové 

části o 360 000,-Kč a k navýšení ve výdajové části o 360 000,-Kč. 

Jedná se o zapracování fin. dotace na veřejně prospěšné pracovníky. 

U dalších výdajů byly provedeny pouze přesuny položek. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 3/2018 a bere na vědomí 

zprávu o výsledku hospodaření k 31.3.2018. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
 
Usn. č. 37/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje provést opravu střechy bývalé požární zbrojnice firmou Hloušek 

Pavel, IČO 66659728. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 38/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a 
Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2017. 
 
Usn. č. 39/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje  provést výměnu vadných dílů herních prvků na dětském hřišti 
firmou M. Moudrý, IČO 63170272. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 40/2018 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hospodařením a průběhem prací v obecních lesích. 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou Zvezdan Iovanovici, IČO 01478966, 
která provede stavbu oplocenky, úklid klestí  a zalesňovací práce. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o dílo. 

 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 41/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o prodeji dřevní hmoty mezi obcí Okna a Městskými 

lesy Doksy, IČO 25432851. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem výše uvedené 

smlouvy. 

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

 

V Oknech dne: 27.4.2018 

 

Eva Müllerová  - Starostka                                                  Jaroslav Ouředník - Místostarosta 



420/101/A10 
 

3 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


		2018-04-30T15:25:12+0200
	Eva Müllerová




