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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 2.3.2016.

(Přítomno – 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven)
Číslo jednací: OúO/172/2016

Usn. č. 17/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna.
Hlasování:              pro: 6                    proti: 0                       zdržel: 0                 zajistí: starostka

Usn. č. 18/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.

Usn. č. 19/2016

Zastupitelstvo obce projednalo položkový rozpočet vyúčtování zakázky na opravu hromosvodu na 
Základní škole v Oknech.

Zastupitelstvo obce porovnalo položkový rozpočet vyúčtování se skutečně zjištěnými údaji o 

spotřebě montážního materiálu. Byly zjištěny drobné rozdíly, které neovlivnily cenu díla.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedenou opravu hromosvodu za ukončenou dle 

provedené zprávy o revizi elektrického zařízení dle ČSN 331 500 a ČSN EN 62305-1-5.

Projektovou dokumentaci revizní technik nepožadoval.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí doporučení kontrolního výboru ohledně projektové 

dokumentace a dohodlo se v případě další změny na budově Základní školy projektovou 

dokumentaci pořídit.

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

Usn. č. 20/2016

Zastupitelstvo obce projednalo připomínky a doplnění k úpravě Strategického rozvojového 
dokumentu obce Okna.

Usn. č. 21/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Okna pro rok 2016 Fotbalovému 
klubu Okna IČO 49864165 ve výši 95 000,-Kč. 
Dotace bude využita na náklady na provoz, údržbu pronajatého sportoviště a sportovních kabin
( výměna oken ), výstavbu odrazové tenisové stěny, opravu vodovodní přípojky a výměnu stávajících 
střídaček za nové.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

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

Usn. č. 22/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ředitelství ZŠ a MŠ Okna o převod hospodářského výsledku do 

rezevního fondu školy. Jedná se o částku 36 548,97 Kč.

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                zdržel: 0                    zajistí:starostka   
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Usn. č. 23/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP – 12 - 4003009/VB002,
název stavby CL Okna ppč. 174/10, přeložka NN mezi obcí Okna ( povinná ) a ČEZ Distribuce 
a.s. Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035.
Věcné břemeno bude sjednáno za jednorázovou náhradu 1 000,-Kč.

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

Usn. č. 24/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro Centrum zdravotně 
postižených Libereckého kraje, o.p.s., Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI ve výši 2 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.

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

Usn. č. 25/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnuti finanční výpomoci pro Český svaz včelařů z.ú., 
základní organizace Doksy, okresní výbor Česká Lípa.
Zastupitelstvo obce pvěřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                zdržel: 0                    zajistí:starostka   

Usn. č. 26/2016
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prominutí místního poplatku za odvoz odpadu.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí o prominutí místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

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

V Oknech 7.3.2016

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník

  Starostka                                                                                        Místostarosta
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