
USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 16.11.2017 
č.jedn.: OúO/842/2016        

 (Přítomno – 4 zastupitelé,  3 zastupitelé omluveni, od 17.30 přítomno 5 zastupitelů, 2 zastupitelé 

omluveni.) 

Usn. č. 101/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
 
Hlasování:               pro:4                      proti:0                        zdržel:0                      zajistí: starostka 
 
Usn. č. 102/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: paní Helena Čápová, pan 
Jaroslav Ouředník.  
 
Hlasování:               pro:4                      proti:0                        zdržel:0                      zajistí: starostka 

     
Usn. č. 103/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 
Usn. č. 104/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu pro Základní a Mateřskou školu Okna, 
příspěvkovou organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2017 ve výši 983 000,- Kč. 
 

Hlasování:                pro:4                    proti: 0                         zdržel:0                      zajistí:starostka   
 

Usn. č. 105/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu obce Okna na rok 2017 v celkové 

výši příjmů 4 598 500,-Kč a v celkové výši výdajů 4 598 500,- 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 2017 projednávat. Termín zasedání bude zveřejněn v zákonné lhůtě. 

 
Hlasování:                 pro:5                    proti:0                         zdržel: 0                     zajistí:starostka   
  
 
Usn. č. 106/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje  uspořádání akce Masopust 2017 a stanovuje termín Masopustu 

na 25.2.2016. 

 

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



 
 
Usn. č.107/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Okna 
v uplynulém období.  
 
Hlasování:                 pro:5                      proti: 0                    zdržel:0                       zajistí: starostka 
 
 
Usn.č. 108/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31.10.2016. 
Zastupitelstvo obce schvaluje  rozpočtové optření č. 8/2016, kde došlo pouze k přesunu 
položek. 
 
Hlasování:                 pro:5                      proti: 0                    zdržel:0                       zajistí: starostka 
 
 
 
Usn. č. 109/2016 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem likvidace lesní kalamity v červnu 2016 
a bere na vědomí dosavadní výsledky těžby a prodeje kalamitního dřeva.  
 
 
 
 

 
V Oknech 17.11.2016 

 

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník 

Starostka                                                                                        Místostarosta 
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