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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 12.2.2020 

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

                                                Michal Grolmus, Květoslava Doubková, Karel Holan  

 

 

Usn. č. 10/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje: předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Okna, včetně doplněných bodů programu veřejného zasedání. 

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

 

Usn. č. 11/2020 

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

pan Libor Henc, pan Michal Grolmus. 

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

 

Usn. č. 12/2020 

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

 

Usn. č. 13/2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace od paní ředitelky a učitelů ze Základní školy 
v Oknech, které se týkaly pilotního provozu 6. třídy, organizace 2. stupně Základní školy a celkové 
ekonomické vize.  

 

Usn. č. 14/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele zpracování Úplného znění územního plánu obce Okna 

po Změně č.3  firmu  Saul s. r. o., U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 za nabídkovou cenu 

30 000,-Kč bez DPH. 

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

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

 

Usn. č. 15/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nabídce na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci 

„Odkanalizování obce a ČOV“ od firmy Alky zastoupená: Ing. Lukáš Lánský, IČO: 75 88 36 35, kde 

došlo vzhledem k náročnosti administrativních úkonů k navýšení ceny následně: 

Částka 35 000,-Kč po odevzdání žádosti o dotaci na SFŽP.  

Částka 55 000,-Kč bude uhrazena v případě schválení akce k realizace. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                          zajistí: starostka 
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Usn. č. 16/2020                                                                                                                                                             

Zastupitelstvo obce schvaluje  nabídku Ing. Jarmila Tavodové, Vodohospodářské projekty, IČO 

22793186 pro akci „Okna - odkanalizování obce a ČOV“ na posudek pro dotaci dle přílohy 4 

výzvy. Součástí prací je vyplnění tabulkové části – příloha 3 výzvy. 

Cena za odborný posudek činí 35 000,-Kč  bez DPH. 

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

 

Usn. č. 17/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 879 o výměře 721 m2,   druh pozemku 
orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna 
v Podbezdězí, z něhož byla geometrickým plánem oddělena část p.č. 879/2 o výměře 712 m2, 
která je předmětem prodeje za cenu 35 600,-Kč. 
Kupující: J. Z. Doksy. 
Náklady na zaměření pozemku a náklady za návrh vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Záměr o prodeji byl řádně zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do 
katastru nemovitostí. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                           zajistí: starostka  

 

Usn. č. 18/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku p. č. 868/43, druh pozemku 

ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v k. ú. Okna v Podbezdězí. 

Jedná se o část cca 370 m2, kterou měla v pronájmu bývalá majitelka č. p. 19. Současný majitel 

lesní školka Vědomice s. r. o. žádá o odkoupení výše uvedené části, která je oplocená a nachází se 

na ní vjezd do domu č. p. 19.  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku projednáním uzavření smlouvy o směně pozemků 

s doplatkem s novým majitelem, kterým je Lesní školka Vědomice, s. r. o., neboť její část 

pozemku p. č. 102, cca 15 m2, zasahuje do chodníku obce. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zadáním vypracování odborného posudku na cenu 

v místě a čase obvyklou.  

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

 

Usn. č. 19/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo tento bod programu v předešlém usnesení č. 18/2020  
a bere na vědomí, že řešením by měla být smlouva o směně pozemků s doplatkem. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                           zajistí: starostka  

 

Usn. č. 20/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  č. IP-12-

4009305/VB01 mezi obcí Okna a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. 

Věcné břemeno se zřizuje pro pozemky p. č. 850/2 a 333/2 v k.ú. Okna v Podbezdězí. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem výše uvedené smlouvy. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                           zajistí: starostka 
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Usn. č. 21/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení se prostřednictvím Mikroregionu Podralsko do společného 

projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko kompostéry II – 2020“ 

v intencích požadavků Operačního programu životního prostředí ve specifickém cíli 3.1 Prevence 

vzniku odpadů a zavazuje se k následujícímu: 

1) uzavření Partnerské smlouvy o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu 

„Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko kompostéry II – 2020“; 

2) předfinancování projektu z vlastních zdrojů dle Partnerské smlouvy s tím, že tento jim 

příslušný finanční podíl na realizaci jejich části projektu – obce Okna ve výši 28 568,- Kč– 

bude poukázán na účet Mikroregionu Podralsko do 30. 6. 2020. 

3) schvaluje závazek, že v případě neudělení dotace Mikroregionu Podralsko na projekt, jsou 

obce povinny uhradit vzniklé náklady z vlastních zdrojů, které jsou vyčíslené v příloze č. 1. 

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

 

Usn. č. 22/2020 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyvěšení tibetské vlajky 10. března 2020. 

 

Usn. č. 23/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje  nabídku Ing. Jarmila Tavodové, Vodohospodářské projekty, IČO 

22793186 na akci „Okna - odkanalizování obce“ na provedení inženýrské činnosti k povolení 

stavby a vypracování položkového rozpočtu stavby pro žádost o státní dotaci. 

Cena za nabízené práce byla určena dle skutečné náročnosti prací. 

Inženýrská činnost SP 25 000 Kč bez DPH 

Položkový rozpočet stavby 39 000 Kč bez DPH 

Nabídková cena je 64 000,- Kč bez DPH. 

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

 

Usn. č. 24/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo a  schvaluje  rozpočtové opatření č. 1/2020, kde došlo k navýšení 

příjmů o částku 41 110,-Kč. 

Jedná se o dotace na hospodaření v lesích a o dotace ze státního rozpočtu ČR. 

Kladné saldo je vyjádřeno třídou 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 

účtech. 

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

 

 Usn. č. 25/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje  pořídit letecký snímek obce rok 2020. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                           zajistí: starostka  
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Usn. č. 26/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje  účast obce na projektu 2.1 program obnovy venkova Libereckého 

kraje, DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na dovybavení 

kuchyně v Mateřské školce a vyčlenění finančních prostředků na realizaci a  vlastní podíl žadatele. 

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

 

 

  Eva Müllerová  - Starostka                                                              Libor Henc - Místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


