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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 11.3.2020 

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

                                                Michal Grolmus, , Karel Holan , omluvena: Květoslava Doubková  

 

Usn. č. 27/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje: předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Okna, včetně doplněných bodů programu veřejného zasedání. 

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

 

Usn. č. 28/2020 

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

Paní Hanu Uhlířovou a pana Michala Grolmuse. 

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

 

Usn. č. 29/2020 

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

 

Usn. č. 30/2020 

Zastupitelstvo obce Okna v území působnosti LAG Podralsko z.s.  schvaluje zařazení území obce 

Okna do území působnosti LAG Podralsko z.s.  na programové období 2021-2027. 

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

 

Usn. č. 31/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření  Smlouvy o dílo č. SE2000008 na poskytování servisních 

služeb na VIS a LVS Varovný informační systém v rámci Mikroregionu Podralsko mezi 

objednatelem Mikroregionem Podralsko, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, IČO 70809721 

a zhotovitelem firmou Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, IČO 14799634. 

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

 

Usn. č. 32/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku cca 60 m2, p.č. 868/26 o výměře 

8271 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v katastrálním území 

Okna v Podbezdězí, zapsaném na listu vlastnictví č.1 u katastrálního úřadu v České Lípě. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr o prodeji až po obdržení posudku na cenu v místě a 

čase obvyklou na obdobný pozemek  se stejným způsobem využití a nacházející se také v blízkosti 

středu obce. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                          zajistí: starostka 
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Usn. č. 33/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajišťování dílčích činností na veřejném pohřebišti v obci 
Okna mezi obcí Okna, Okna 40, 471 62 Okna a Pohřební službou Pieta s. r. o., IČO 27336743 se 
sídlem Volfartice 351, 471 12. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy.  
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                           zajistí: starostka  

 
Usn. č. 34/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje vydat Nařízení obce Okna č. 1/2020, kterým se stanovuje cena 

nájemného pro hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa na veřejném 

pohřebišti obce Okna. 

V nařízení se mění cena za nájem hrobových míst ze  3,-Kč/m2/rok  na  5,-Kč/m2/rok . 

Cena za služby související s nájmem hrobového místa zůstává stejná 20,-Kč/rok. 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. 

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

 

Usn. č. 35/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020, kde došlo: 

ke snížení výdajů na paragrafu 2293, položka 5323 o  – 30 000,-Kč a 

k navýšení výdajů na paragrafu 2292, položka 5323 o   + 30 000,-Kč. 

Jedná se o přesun položek mezi paragrafy. 

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

 

Usn. č. 36/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce Základní školy a Mateřské školky Okna, Mgr. Ivetě 

Myškové, převod hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 7 092,22 Kč do Rezervního fondu 

Základní školy a Mateřské školky Okna. 

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

 

 

 

 

Eva Müllerová…………………………….                                                      Libor Henc………………………… 

 Starostka             podpis Místostarosta                   podpis 


