
420/101/A10 
Č.jedn.: OúO/372/2019  
 

1 
Vyvěšeno dne: 14.10.2019                                                                                                  Sejmuto dne: 30.10.2019 

 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 9.10.2019 

Přítomno: 6 zastupitelů –  Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková,                                                                              

                                                Michal Grolmus, Karel Holan.  

Omluven: Květoslava Doubková 

 

Usn. č. 88/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

předložený návrh programu veřejného zasedání obce Okna, včetně doplněných bodů programu 

9, 10, 11, 12. 

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

 

Usn. č. 89/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele zápisu: 

pan Michal Grolmus, pan Libor Henc. 

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

 

Usn. č. 90/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.  

 

Usn. č. 91/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení 
nabídek ze dne 25.9.2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na zpracování 
projektové dokumentace na akci „Okna – odkanalizování obce a ČOV“.  
Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše uvedené 
zakázky firmu: Vodohospodářské projekty s.r.o., nám. T. G. Masaryka 130, 470 01 Česká Lípa. 
Nabídková cena: 441 650,-Kč včetně DPH. 

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

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

 
Usn. č. 92/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí sdělení odborného lesního hospodáře, dále jen OLH, o 

odchodu do starobního důchodu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku výkonu OLH pro obec Okna od Městských lesů Doksy, 

s.r.o., Valdštejnská 258, 472 01 Doksy, za nabídkovou cenu bez DPH: 2,3 Kč/ha/rok. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o zajištění služeb 

odborného lesního hospodáře a výrobních služeb v lesním hospodářství mezi obcí Okna a 

Městskými lesy Doksy, s.r.o. , zastoupené: jednatelem společnosti Ing. Petrem Válkem, se sídlem: 

Valdštejnská 258, 472 01 Doksy, od 1.1.2020. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                          zajistí: starostka  
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Usn. č. 93/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje Mgr. Ivetě Myškové, ředitelce ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové 

organizace,  přijetí účelově určeného finančního daru od obcí Ždírec ( 5 000,-Kč ), Skalka u Doks 

 ( 10 000,-Kč ), Bezděz ( 10 000,-Kč ), Blatce ( 10 000.-Kč ), Lobeč ( 2 000,-Kč ). 

Finanční dary budou použity na náklady spojené s provozem pilotního 6. ročníku v ZŠ Okna. 

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

 

Usn. č. 94/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-4010122-CL-Okna, připojení p.č. 312/10. 

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

 

Usn. č. 95/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo a  schvaluje návrh projektové dokumentace, stavba CL-OKNA, 

připojení p.č. 312/10, přípojka NN, v k.ú. Okna v Podbezdězí, číslo stavby IP-12-40122 za 

následujících podmínek: 

a) nenarušit síť veřejného osvětlení 
b) termín započetí stavby oznámit 14 dní dopředu na OÚ Okna 
c) oznámit dotčeným odběratelům termín změny způsobu a místa připojení na distribuční síť 

NN 
d) dotčené povrchy stavbou uvést do původního stavu před započetím stavby 

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

 

Usn. č. 96/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo havarijní stav vstupního schodiště do Mateřské školky v Oknech a 

dohodlo se na provedení opravy schodiště v letošním roce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na výše uvedenou opravu od Jiří Němec, Kuřivodská 471, 

472 01 Doksy za nabídkovou cenu 37 500,-Kč včetně DPH. 

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

 

Usn. č. 97/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019, kde došlo 

k navýšení příjmů o částku  31 151,-Kč                   k navýšení výdajů o částku  68 651,-Kč 

                                                                                       snížení výdajů o částku         37 500,-Kč 

                                                                                                                                         31 151,-Kč 

Jedná se o vyúčtování dotace na veřejněprospěšné práce za měsíc září 2019. 

Další změna se týká pouze přesunu položek, částky 37 500,-Kč z veřejného osvětlení na opravu 

schodiště Mateřské školky v Oknech. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a  výsledky hospodaření ke dni 

30.9.2019 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                         zdržel: 0                          zajistí: Čápová  
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Usn. č. 98/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, 
„Rekonstrukce božích muk na návsi v obci Okna“, dle zpracovaného projektu. 
Vypsání výběrového řízení zajistí starostka obce Eva Müllerová, dle směrnice č. 11 pro zadávání 

veřejných zakázek. 

Složení komise pro hodnocení nabídek: Eva Müllerová, Libor Henc, Michal Grolmus. 

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

  

Usn. č. 99/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje termín konání Masopustu 15.2.2019. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 1                         zdržel: 0                          zajistí: starostka                                  

 

 
V Oknech dne: 14.10.2019 

 

 

 

 

 

  Eva Müllerová  - Starostka                                                              Libor Henc - Místostarosta 
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