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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 16.1.2019 

 

Přítomno: 6 zastupitelů –  Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková, 

Květoslava Doubková, Michal Grolmus       

Omluven: Karel Holan 

 

Usn. č. 1/2019 

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 

Okna, včetně doplněných bodů programu 8 a 9. 

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

           

Usn. č. 2/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu  Čápovou a navržené ověřovatele 

zápisu: pan Libor Henc, pan Michal Grolmus. 

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

 

Usn. č. 3/2019 

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

 

Usn. č. 4/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu podpory a rozvoje venkova 
Ministerstva pro místní rozvoj z programu 117D8210 z následujících podprogramů: 
DT 117d8210B – podpora obnovy sportovní infrastruktury (úprava školního hřiště) 
DT 117d8210G – obnova drobných sakrálních památek (obnova kříže u autobusové zastávky) 
DT117d8210H – podpora budování míst aktivního a pasivního odpočinku (plocha před cvičnou          
 tenisovou stěnou) 
Hlasování:                   pro: 6                         proti: 0                 zdržel: 0                   zajistí: starostka   
      
Usn. č. 5/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Tělovýchovné jednoty Okna o příspěvek na úhradu 

administrativních nákladů (náklady na rozhodčí, sběrné faktury), praní dresů a drobná 

údržba kabin a hřiště, zámky, míče, stulpny, lékárna. Celková žádost o příspěvek 

činí 25 000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace z rozpočtu obce Okna na rok 2019 ve výši 25 000,-Kč mezi obcí Okna, Okna 40, PSČ 481 

62, IČO 00673412 a Tělovýchovnou jednotou Okna, Okna 40, PSČ 471 62, IČO 49864165. 

Dotace bude využita na administrativní náklady (náklady na rozhodčí, sběrné faktury), praní 

dresů a drobná údržba kabin a hřiště, zámky, míče, stulpny, lékárna. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka   
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Usn. č. 6/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat  pozemek v majetku obce. 

Jedná se o pozemek p.č. 330/9 o výměře 334 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob 

využití neplodná půda, v katastrálním území Okna v Podbezdězí. 

Navržená cena: 40,-Kč/1m2. 

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

 

Usn. č.7/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat  pozemek v majetku obce. 

Jedná se o pozemek p.č. 879 o výměře 919 m2, orná půda, v katastrálním území Okna 

v Podbezdězí, z něhož bude geometrickým plánem oddělena část cca 700 m2. 

Navržená cena: 50,-Kč/1m2. 

Náklady na rozdělení pozemku hradí žadatel. 

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

 

Usn. č.8/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.10/2018, schválením byla 

pověřena starostka obce Eva Müllerová. 

 

Usn. č.9/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2019. 

Rozpočet obce byl v příjmové části navýšen o                                                   +  28 410,--  Kč                                          

Rozpočet obce byl ve výdajové části snížen o                                                     -  92 434,71 Kč 

Saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 ( změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech ) 
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 
k 16.1.2019 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 
Rozpočtové opatření je přílohou tohoto usnesení. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: p. Čápová 
  
 
V Oknech dne: 21.1.2019 

 

 

 

 

  Eva Müllerová  - Starostka                                                              Libor Henc - Místostarosta 
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