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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 19.6..2019 

Přítomno: 7 zastupitelů –  Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková, Květoslava 

Doubková, Michal Grolmus      

Usn. č. 55/2019 

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce Okna, 

včetně přidaných bodů 9,10,11,12. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka 

 

Usn. č. 56/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu  Čápovou a navržené ověřovatele zápisu: 

pan Michal Grolmus, paní Ivana Horčíková. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  

 

Usn. č. 57/2019 

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

 

Usn. č. 58/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace za rok 2018. 

Hlasování:               pro: 7                         proti: 0                 zdržel: 0                      zajistí: p. Čápová  
 
Usn. č. 59/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Okna, za rok 2018. 

Hlasování:               pro: 7                         proti: 0                 zdržel: 0                      zajistí: p. Čápová 
 

Usn. č. 60/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Okna za rok 2018 a zprávu o  výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2018, kde nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.  

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Okna za rok 2018. 

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Okna bez výhrad. Návrh 

závěrečného účtu včetně zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření byl před projednáním 

řádně vyvěšen po dobu 15 dnů na elektronické i klasické úřední desce Obecního úřadu.  

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: p. Čápová   

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ČERVENEC 2019 
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Usn. č. 61/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že částka na výběrové řízení na úpravu půdních prostor a 

vytvoření jazykové učebny pro Základní školu je zanesena v rozpočtu obce Okna na rok 2019 a 

bude poskytnuta formou investičního příspěvku Základní škole, která bude náklady na 

rekonstrukci hradit ze svého rozpočtu. V rozpočtu obce se provede pouze rozpočtové opatření 

v rámci paragrafu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí investičního příspěvku pro Základní a Mateřskou školu 

Okna, příspěvkovou organizaci ve výši 30 000,-Kč. 

Hlasování:                pro: 7                        proti: 0                 zdržel: 0                         zajistí starostka                                  

 

Usn. č.62/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na podání žádosti o dotace na akci „Odkanalizování obce a 

ČOV“ od firmy Alky zastoupená: Ing. Lukáš Lánský, IČO: 75 88 36 35. 

Zpracování žádosti o dotace proběhne po spuštění výzvy z Národního programu životního 

prostředí, nebo v případné další výzvě dle konkrétní situace s přípravou projektu. 

Hlasování:                 pro: 7                        proti: 0                 zdržel: 0                       zajistí:starostka 

 

Usn č. 63/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválený závěrečný účet a zprávu o přezkoumání 

hospodaření svazku obcí Máchův kraj za rok 2018. 

Usn. č.64/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 338/12 o výměřě 40 m2,   druh pozemku orná 
půda, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna v Podbezdězí za cenu 5 200,-Kč. 
Záměr o prodeji byl řádně zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do 
katastru nemovitostí. 
Hlasování:                   pro: 7                         proti: 0                 zdržel: 0                   zajistí: starostka   
 

Usn. č.65/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2019. 

Z paragrafu 3113 z položky  5171 bylo přesunuto 480 000,-Kč plánovaných na úpravu půdních 
prostor a vytvoření jazykové učebny v ZŠ Okna na níže uvedené výdaje. Prodloužené vyřizování 
žádosti o dotaci posunulo realizaci celé akce na rok 2020. 
Paragraf 3745 položka 6122 ………..450 000,-Kč ( nákup malotraktoru se sklopným návěsem ) 
Paragraf 3113 položka 6351 ………….30 000,-Kč (  investiční příspěvek na výběrové řízení na    
                                                                                        úpravu půdních prostor v ZŠ Okna ) 
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 
k 31.5.2019 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: p. Čápová 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci červenci oslavili 

 

 

 

 

 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usn. č.66/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje Základní a mateřské škole Okna, příspěvkové organizaci přijetí 
účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 24231509, v rámci 
projektu obědy pro děti, pro 9 žáků ve školním roce 2019/2020 v celkové výši 46 899,-Kč.   
Hlasování:                   pro: 7                         proti: 0                 zdržel: 0                   zajistí: starostka 
 
                                                                                                                                              Eva Müllerová   
 

               
                   

nebo oslaví životní jubileum: 
 

Květoslava Doubková, Petr Fridrich 
 

 
 
 
 

 

 Informace ohledně odkanalizování obce 
- Na jednání zastupitelstva obce tento čtvrtek budeme schvalovat  pořízení změny  
územního plánu č. 3 obce Okna, která prověří  odkanalizování obce a umístění ČOV . 
V tomto měsíci budou probíhat geodetické práce pro mapový podklad pro projekt včetně 
katastrální mapy. Na pozemku pro výstavbu ČOV byly provedeny hydrogeologické práce 
pro posouzení pozemku na akci stavba ČOV. Na změně PRVKŮKU pracuje Ing. Jarmila 
Tavodová. Podmínkou pro výstavbu kanalizace a ČOV je získání dotační podpory. 
(SFŽP již výzvu vyhlásil, pokusíme se stihnout termín. Pokud ne, mají být vyhlášené další 
výzvy i z Ministerstva zemědělství) 
 

 Sběr jedlých olejů a tuků 
       Vážení občané, od  středy   10.7.  můžete ve sběrném dvoře odkládat i  jedlé oleje a tuky ! 
        ( Dvůr otevřen: Středa od 15.00 – 16.00 hodin  a  sobota od 13.00 – 14.00 hodin ) 
 

    Do sběrné nádoby: 

          PATŘÍ: - přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET 

lahvích. 

          NEPATŘÍ: - směsný (komunální) odpad - živočišné tuky (sádlo, lůj) - motorový olej - 

plast (krom lahví s olejem)- sklo- papír- nápojové kartony (europack)- 

baterie, elektromateriál - textil a obuv - biologický odpad - zdravotnický 

materiál 
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 Vítání občánků 22.6.2019 

Od minulého vítání v roce 2016 nám přibylo v naší obci 9 nových občánků, které jsme v sobotu 

22.6.2019 na Obecním úřadě slavnostně přivítali. Seřazeno od nejmladšího občánka naší obce 

patří mezi vítané: Adriana Mlejnková, Karel Horčík, Max Slavík, Adéla Čadilová, Vítězslav 

Neuman, Radek Dokládal.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín zasedání Zastupitelstva obce Okna: čtvrtek 11.7.2019 od 18.30 hodin na obecním úřadě 
 
Starostka dovolená: 15.7. – 22.7. 2019       Místostarosta dovolená: 15.7. – 28.7.2019 
V naléhavých případech volejte paní Hanu Uhlířovou, tel. spojení 602 303 994. 
 
Na obecním úřadě bude přítomna účetní paní Helena Čápová. 
Pondělí a středa od 7.30 do 11.00 a od 13.00 – 17.00 hodin. 
Úterý a pátek od 7.30 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin. Ve čtvrtek od 7.30 do 11.00 
hodin.  
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