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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

OKNA ZE DNE 16.1.2019 

Přítomno: 6 zastupitelů –  Libor Henc, Michal Grolmus, Eva Müllerová, Hana Uhlířová,  
                                                 Ivana Horčíková, Květoslava Doubková 
Omluven: 1 zastupitel – 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. 2/2018 

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. 3/2018 

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

Usn. č. 4/2018 

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. 5/2018 

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 částka žádosti 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   

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

LEDEN 2019 

http://obecokna.cz/
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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. Jedná se o pozemek u tratě 

ČD za zahradou pana Formánka. 

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. Jedná se o 

pozemek vpravo za železničním přejezdem směrem na Oboru. 

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 navýšen o                                                 +  12 044,29 Kč 

8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech          -16 365,71Kč 
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 
k 16.1.2019 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: p. Čápová 
  
                                                                                                                                           Eva Müllerová 

                                                                                                               

 Otvírací dvora sběrného dvora v areálu firmy Atmos 
v zimním období   

V zimním období od ledna do konce března jsme zkrátili otvírací dobu o půl hodiny. 

STŘEDA:  15.00 – 15.30 hodin 

SOBOTA: 14.00 - 14.30 hodin 

 Domovní čistírny odpadních vod 
Děkujeme občanům za účast na nezávazné anketě ohledně zájmu o domovní čistírny 

odpadních vod. V současné době zjišťujeme možnosti tohoto řešení na povodí Ohře, 

připravujeme podklady pro projektantku, která zváží více možností a s jejím návrhem 

vás seznámíme na veřejné schůzi. Termín této schůze včas oznámíme. 

Vzhledem k pracovní vytíženosti projektantky se termín posunul dle předběžné 

domluvy na 2. polovinu února nebo začátek března. 

http://obecokna.cz/
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 MASOPUST V OKNECH – 9.ÚNORA OD 13.00  HODIN 
Srdečně zveme všechny občany na tradiční Masopustový průvod v Oknech. Připravili 
jsme pro vás vystoupení kejklířů a šermířské skupiny Golemhej. 
Sladké pohoštění během průvodu, zabijačkové pochoutky, svařáček, slivovička, vše bude 
připraveno pro maškary i ostatní občany. 
Na závěr vyhodnocení nejlepších maškar v dospělých i dětských kategoriích. 
První cena v tombole – 2m palivového dřeva a další zajímavé ceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Další zasedání Zastupitelstva obce Okna je naplánované na středu  

13. února od 17.00 hodin. 
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