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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  

OKNA ZE DNE 21.3.2018 
Č.jedn.: OúO/123/2018  
              
Přítomno: 5 zastupitelů, 2 zastupitelé omluveni 
 
Usn. č. 17/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka       
       
Usn. č. 18/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: paní Helena Čápová, pan 
Jaroslav Ouředník. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 19/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
 
Usn. č. 20/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na projekt „ Rozšíření veřejného osvětlení v obci Okna „ dle předložené projektové  
dokumentace. 
Zastupitelstvo obce pověřuje vypsáním výběrového řízení starostku obce Evu Müllerovou. 
Složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: pan Jaroslav Ouředník, pan Tomáš 
Gottstein, paní Eva Müllerová. 

Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 21/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2018, kde došlo k navýšení v příjmové 

části o 22 857,-Kč a k navýšení ve výdajové části o 22 857,-Kč. 

Rozpočtová opatření se týkají dotace pro ZŠ a MŠ v Oknech a dále se jednalo o přesuny 

položek. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 2/2018 a bere na vědomí 

zprávu o výsledku hospodaření k 28.2.2018. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0          zajistí: paní Palusková 
 
Usn. č. 22/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce Základní a Mateřské školy Okna, okr. Česká Lípa,  

příspěvkové organizaci, převod hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 175 975,61-Kč do 

Rezervního fondu školy. 

Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
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Usn. č. 23/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavebních úpravách v Mateřské školce 

v Oknech, které se týkají úpravy bývalé kotelny na sklad potravin. 

Zastupitelstvo obce schvaluje provést další úpravy, které nejsou zaneseny v rozpočtu školy. 

Jedná se o zastřešení přístupu do budoucího skladu potravin, úpravu chodníku a pořízení  

vchodových dveří. 

Financování proběhne z rozpočtu obce z paragrafu 3113 – opravy, udržování. Částka na této 

položce byla plánovaná na opravu střechy Základní školy, která se letos neuskuteční z důvodu 

vyřizování žádosti o dotaci Základní školou Okna na úpravu půdních prostor. 

Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 24/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu hořáku pro vytápění  Mateřské školky v Oknech. 
Financování proběhne opět z paragrafu 3113, opravy – udržování. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 25/2018 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se situací v obecním lese, kde se nachází velké množství 
polomů. 
Zastupitelstvo obce schvaluje  provedení těžby  firmou Michal Markvart, IČO 03897583. 
Zastupitelstvo obce pověřuje podpisem smlouvy o dílo starostku obce Evu Müllerovou. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 26/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí prohlídku technického stavu  mostků  přes Robečský 
potok  statikem, který vyhotoví odborný posudek. Po obdržení posudku budeme tento bod 
programu znovu projednávat. 
 
Usn. č. 27/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových a 

provozních náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“. 

Jedná se o závěrečné vyúčtování zaslaných prostředků, které je přílohou dodatku č.2. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem výše uvedeného 

dodatku. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
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Usn. č. 28/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč pro  Hospic sv. 

Zdislavy, o. p. s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem darovací smlouvy. 

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

 

Usn. č. 29/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje  dohodu s Úřadem práce v České Lípě na vytvoření pracovních 

příležitostí pro 3 zaměstnance na veřejně prospěšné práce. 

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

 
Usn. č. 30/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti policie ve služebním obvodě Doksy. 
 
 

 

V Oknech dne: 26.3.2018 

 

 

 

 

Eva Müllerová  - Starostka                                                  Jaroslav Ouředník - Místostarosta 
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