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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 11.9.2019.                    

 

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

                                                Květoslava Doubková, Karel Holan. 

Omluven: Michal Grolmus 

Usn. č. 87/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu veřejného zasedání obce Okna, 

včetně doplněných bodů programu 8, 9, 10, 11. 

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

 

Usn. č. 88/2019 

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

pan Karel Holan, paní Ivana Horčíková. 

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

Usn. č. 89/2019 

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

 

Usn. č. 90/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení 
nabídek ze dne 28.8.2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce školního hřiště 
ZŠ Okna“.  
Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše uvedené 
zakázky firmu: JB ESTATE s.r.o., Výstavba a rekonstrukce sportovišť, Provodín 76, 471 67. 
Nabídková cena: 812 643,-Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o dílo. 

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

 

Usn. č. 91/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 878 o výměřě 298 m2,   druh pozemku vodní 
plocha, způsob využití zamokřená plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna 
v Podbezdězí za cenu 14 900,-Kč. ( Pozemek za drážním domkem vpravo od žel. přejezdu před 
Oborou.) 
Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Záměr o prodeji byl řádně zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ.  
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do 
katastru nemovitostí. 
Hlasování:                pro: 6                         proti: 0                         zdržel: 0              zajistí: starostka  

Usn. č. 92/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení pozemku, popřípadě jeho části  p.č. 178/1 

v k. ú. Okna v Podbezdězí. ( Pozemek, na kterém se pálí čarodějnice. ) 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek nebo jeho část v majetku 

obce. Jedná se o pozemek p.č. 178/1 o výměře 6523 m2, druh pozemku orná půda,  zapsaném 

na listu vlastnictví č.1, v katastrálním území Okna v Podbezdězí. 

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

Usnesení nebylo přijato. 

Usn. č. 93/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2019, kde došlo v rozpočtu obce 

k navýšení příjmů o částku 526 050,83 Kč a k navýšení výdajů o částku 821 436,83 Kč. 

Kladné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 ( 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků 

na bankovních účtech ve výši 295 386,- Kč ). 

Navýšení příjmů – dotace pro ZŠ Okna, finanční příspěvky na VPP. 

Navýšení výdajů – úhrada řízení pro vydání územního rozhodnutí na akci „ Okna – 

odkanalizování       obce a ČOV“, navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Okna na opravu herních prvků. 

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

 

Usn. č.94/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo a  schvaluje nabídku na výměnu oken a dveří budovy v majetku 

obce na st. p. 138 v k.ú. Okna v Podbezdězí firmou Martin Zoubek, Wolkerova 852, 472 01 

Doksy, za nabídkovou cenu 62 135,-Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o dílo. 

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

 

Usn. č. 95/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje  vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby - 

zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, dle zák. č. 183/2006 Sb., na akci: 

 „Okna - odkanalizování obce a ČOV“. 

Vypsání výběrového řízení zajistí starostka obce Eva Müllerová, dle směrnice č. 11 pro zadávání 

veřejných zakázek. 

Složení komise pro hodnocení nabídek: Eva Müllerová, Libor Henc, Ivana Horčíková. 

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

 

Usn. č. 96/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí použití cca 10 prm dřeva ze sběrného dvora na výrobu 

chodníku pro lesní školku Základní školy Okna, příspěvkové organizace. 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci říjnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usn. č. 87/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů o vybudování chodníku na levé straně obce 

směrem na Oboru. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí řešení bezpečnosti občanů po vypořádání finančních 

záležitostí ohledně akce kanalizace a ČOV. Kanalizace se bude provádět průtlakem pod 

povrchem a chodník je třeba řešit jako další akci, kdy se vyřeší nejprve dešťová kanalizace, 

popřípadě i uložení telekomunikačních kabelů do země a následně  se provede zasypání a 

chodník. 

                                                                                                                                         Eva Müllerová 

 

                       

               
                  
 

Petra Nepivodová, Světlana Švecová, Roman Kubálek, 
Štefan Merta 

 
 
v 

 Připomínám občanům, že sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

 proběhne v neděli 13. října od 10.25 – 10.40 hodin u kontejnerů u Zemanů a  

 a od 10.45 do 11.00 hodin u Obecního úřadu. ( Viz zářijový zpravodaj ) 

Na téma odpadů ještě připomínám, že kontejner umístěný ve sběrném dvoře je určený na 

odpad, který se nevejde do popelnice, různé větší plastové díly, menší kusy nábytku  např. židle, 

malý stolek, matrace, zbytky lina,  atd. Pokud někdo  vyklízí dům, který si koupil, nebo 

nahromaděný nepořádek po několik let, objednejte si kontejner, tento odpad nebudeme do 

kontejneru ve sběrném dvoře přijímat.  

Ve sběrném dvoře je umístěna popelnice na jedlé oleje a tuky, které můžete vkládat 

v plastových nádobách nebo kanystrech.  

Kontejner na bioodpad bude umístěný ve sběrném dvoře po celý rok. 

 

 Žádost občanů o chodník. 

Na úřad nám byla doručena žádost občanů o vybudování chodníku od pana Markvarta na konec 

obce směrem na Oboru. Žádost jsme projednávali na ZO 11. 9.2019. 

     Celou záležitost jsem probírala  s projektantkou ještě před doručením žádosti. Vzhledem 

k tomu, že většinu kanalizačního řádu chceme řešit průtlakem pod povrchem, nic nebude bránit 

v další akci, která je nutná pro bezpečnost občanů a to vyřešení dešťové kanalizace do vsaku, 

umístění  telekomunikačních kabelů do země, zasypání a vybudování chodníku.  

     V současné době probíhá příprava územního rozhodnutí pro kanalizaci a ČOV, změna PRVKUKU  

     a připravují se podklady potřebné pro žádost o dotaci. 

http://obecokna.cz/


Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna 
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz 

                                 Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476                                  
Stránka 4 

 

     V lednu 2020 bude hotový projekt s rozpočtem. Pokud se nám podaří získat dotaci, můžeme 

teprve kalkulovat termín pro další náročný projekt, tedy chodník. 

      Projekty, které máme v plánu na příští rok jsou rozpracované, byly podpořeny v dotačních 

žádostech. 

     Jedná se o půdní vestavbu školy ( dotace 90 % ), školní hřiště ( 80 % ) a kříž u autobusové 

zastávky ( 80 % ). Na příští rok neuvažujeme o dalších projektech, v úvahu by přicházeli jen 

nejnutnější opravy. Chceme se plně věnovat odkanalizování obce a ČOV. 

     Projednám na ZO, zda by pomohlo  zažádat o nižší rychlost přes obec. Jedná se především o 

nekázeň řidičů. 

 

 Povinné čipování 

Upozorňujeme, že od 1.1. 2020 bude platit novela veterinárního zákona, která 

ukládá  povinnost čipování psů na celém území ČR. 

MVDr.Martin Russ ze Sosnové nabízí čipování pejsků za 400,-Kč za jednoho psa. 

Máte-li zájem, nahlaste se na našem obecním úřadě do 13.10.2019 buď osobně nebo 

telefonicky  na čísle 724 168 476, popř. napište na e-mailovou adresu: starosta@obecokna.cz. 

V případě zájmu by doktor Russ přijel 24.10.2019 v 17.30 hodin a čipování by probíhalo na 

obecním úřadě v tělocvičně. 

Podá vám i ostaní informace ohledně registrace. 

 

 Fotbalový oodíl – další zápasy v Oknech 

06.10.2019 15:30 Okna  K. Šenov Okna 

20.10.2019 15:00  Okna St. Šachov Okna 

03.11.2019 14:00  Okna N. Oldřichov  Okna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příští zasedání zastupitelstva obce Okna 9.10.2019 od 17.00.hodin 
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