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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 6.11.2019 

Přítomno: 7 zastupitelů –  Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková,                                                                              

                                                Michal Grolmus, Karel Holan, Květoslava Doubková  

Usn. č. 100/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje: předložený návrh programu veřejného zasedání obce Okna, 

včetně doplněných bodů programu 10,11,12. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                           zajistí: starostka  

 

Usn. č. 101/2019 

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

paní Ivana Horčíková, paní Hana Uhlířová. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                           zajistí: starostka  

 

Usn. č. 102/2019 

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

 

Usn. č. 103/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti cesty, 
 č.j. B 640 006 150 19-OŘ HKR mezi Správou železniční  dopravní cesty, státní organizace jako 
povinná a obcí Okna jako oprávněná. Věcné břemeno se zřizuje pro pozemek p. č. 869/4-ostatní 
plocha v k. ú. Okna v Podbezdězí pro přístup na obecní pozemky p.č. 879 a p.č. 392/2 v k.ú. Okna 
v Podbezdězí. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o zřízení 

věcného břemene služebnosti cesty. 

 Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                          zajistí: starostka  

 
Usn. č. 104/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti užívání – právo chůze a jízdy na 

pozemku p.č. 312/3 mezi obcí Okna – jako povinná a vlastníkem pozemku p.č. 312/10 – jako 

oprávněný, vše v k.ú. Okna v Podbezdězí. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o zřízení 

služebnosti užívání právo chůze a jízdy na pozemku p.č. 312/3. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                          zajistí: starostka 

 

Usn. č. 105/2019 

Zastupitelstvo obce Okna  schvaluje podle § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, předložené zadání  

Změny č. 3  Územního plánu obce Okna dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování:               pro: 4                      proti: 2                        zdržel: 1                           zajistí: starostka  
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Usn. č. 106/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu pro Základní a Mateřskou školu Okna, 
příspěvkovou organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2020 ve výši 1 130 000,-Kč. 
Návrh rozpočtu bude zveřejněn na klasické úřední desce a v elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup na elektronické úřední desce obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                           zajistí: starostka   

               

Usn. č. 107/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh přebytkového rozpočtu obce Okna na rok 2020 s použitím 

třídy 8 – financování, v celkové výši příjmů 6 778 290,-Kč a v celkové výši výdajů 6 682 517,- Kč – 

financování 95 773,-Kč. 

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na klasické úřední desce a v elektronické podobě umožňující 

dálkový přístup na elektronické úřední desce obecního úřadu. Připomínky mohou občané 

uplatnit písemně nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Okna, které bude 

rozpočet na rok 2020 projednávat. Termín zasedání bude zveřejněn v zákonné lhůtě. 

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

 

Usn. č. 108/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019, ve kterém dojde k navýšení příjmů 

o částku  30 000,-Kč  a k navýšení výdajů o částku  30 000,-Kč. 

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

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

31.10.2019 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                         zdržel: 0                          zajistí: starostka  

 

Usn. č. 109/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obce Okna k 31.12.2019 a inventurní komisi ve 

složení: předseda – Karel Holan                                              

                 členové – Libor Henc, Ivana Horčíková 

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

 

Usn. č. 110/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku 

z pobytu. 

Tato vyhláška nabývá platnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení na úřední desce Obecního úřadu.  

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                         zdržel: 0                          zajistí: starostka  

 

Usn. č. 111/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze 

psů. 

Tato vyhláška nabývá platnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení na úřední desce Obecního úřadu.  
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Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                         zdržel: 0                          zajistí: starostka  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Oknech dne: 11.11.2019 

 

  Eva Müllerová  - Starostka                                                              Libor Henc - Místostarosta 
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