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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 21.12. 2016. 

(Přítomno – 6 zastupitelů, 1  zastupitel omluven) 
č.jedn.: OúO/922/2016         
 
Usn. č. 110 /2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci pana Michala Zemana podanou dne 19.12.2016 

pro  volební období 2014 – 2018. V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 

Sb. o volbách do zastupitelstev obcí nastoupil  na mandát zastupitele následující den po zániku 

mandátu pana Michala Zemana pan Tomáš Gottstein.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu nového zastupitele pana Tomáše Gottsteina, 

dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a předání osvědčení o nastoupení do funkce. 

 

Usn. č. 111/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 112/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník, pan 
Michal Grolmus. 
 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
 
Usn. č. 113/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 
Usn. č.114/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení odvodu finančních prostředků z investičního fondu 
Základní a Mateřské školy v Oknech, příspěvkové organizace, ve výši 100 000,-Kč na účet 
zřizovatele. 
 
Hlasování:                pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                        zajistí:starostka   
 

Usn. č. 115/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Mgr. Ivety Myškové o navýšení příspěvku pro Základní 

a Mateřskou školu v Oknech na rok 2016.  

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku na rok 2016 pro Základní a Mateřskou 
školu v Oknech, příspěvkovou organizaci ve výši 100 000,-Kč. 
Celková výše příspěvku na rok 2016 bude činit 978 000,-Kč. 
 
Hlasování:                pro: 6                     proti: 0                 zdržel: 0                           zajistí:starostka   
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Usn. č. 116/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pro Úřad práce v České Lípě o příspěvek na vyhrazení 

společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. 

 

Hlasování:                   pro: 6                       proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka   
 
Usn. č.117/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Tělovýchovné jednoty Okna  o opravu výdajů v článku 

II Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Důvodem bylo 

navýšení provozních nákladů a výstavba altánu u sportovních kabin. Rekonstrukce vodovodní 

přípojky nebyla uskutečněna. Zbylé prostředky z výměny oken v kabinách byly použity na 

výstavbu altánu. Celková výše dotace se nemění. 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě číslo 1/2016 ze dne 
9.3.2016 v předloženém znění. Dodatek bude vyvěšen na klasické i elektronické  úřední 
desce obecního úřadu. 
 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka   
 

 
Usn. č.118/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo  rozpočet obce Okna na rok 2017 včetně zapracovaných  

připomínek a změn v návrhu rozpočtu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný  rozpočet  obce Okna na rok 2017 v celkové výši 
příjmů 4 848 500,- Kč a v celkové výši výdajů 4 848 500,- Kč. 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
 

Hlasování:                   pro: 6                         proti: 0                 zdržel: 0                   zajistí: starostka   
 
 
Usn.č. 119/201 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 30.11.2016. 
Zastupitelstvo obce schvaluje  rozpočtové opatření č. 9/2016, kde došlo 
k navýšení v příjmové části   o  54 259,51 Kč a k navýšení ve výdajové části o  54 259,51 Kč.    

Hlasování:                 pro:6                      proti: 0                    zdržel:0                  zajistí: p. Palusková 
 

 

Usn. č.120/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje  podání žádosti o dotaci z fondů Ministerstva pro místní rozvoj 
pro obce, program podpora obnovy a rozvoje venkova 2017, dotační titul č. 5 – podpora 
obnovy a rekonstrukce místních komunikací. 
 
Hlasování:                  pro: 6                         proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka   
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Usn. č.121/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení předsedy finančního výboru pana Michala 
Zemana. 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění člena finančního výboru. 

Předseda finančního výboru: pan Tomáš Gottstein 

  

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

 
Usn. č. 122/2016 

 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k provedení rozpočtových opatření č. 10/2016. 

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

 
 

 
 

 
V Oknech 22.12..2016 

 

Eva Müllerová                                                                              Jaroslav Ouředník 

  Starostka                                                                                        Místostarosta 
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