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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
OKNA ZE DNE 15.7.2020 

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

                                                Michal Grolmus, , Karel Holan  

Omluvena: Květoslava Doubková 

 

Usn. č. 64/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Okna, včetně doplněných bodů zasedání. 

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

 

Usn. č. 65/2020 

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

paní Ivana Horčíková, pan Michal Grolmus. 

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

 

Usn. č. 66/2020 

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

 

Usn. č. 67/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemku ve vlastnictví obce p.č. 

868/43 ostatní plocha, ostatní komunikace  za nově odměřené pozemky ostatní plocha, jiná 

plocha o výměře 423 m2  (868/90) a ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2 (868/89) 

za část pozemku ve vlastnictví Lesní školky Vědomice s.r.o., p.č. 102 zastavěná plocha, 

zbořeniště, za nově odměřený pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 

(928) s doplatkem ze strany Lesní školky Vědomice. Vše v k. ú. Okna v Podbezdězí. 

Navržená cena na základě znaleckého posudku: 350,-Kč/m2 

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

 

Usn. č. 68/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku p.č. 178/1. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 178/1 o výměře 6523 

m2 v k. ú. Okna v Podbezdězí z majetku obce. 

Jedná se o část cca 2800 m2, přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem po zaměření 

pozemku. 

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

 

Usn. č. 69/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje novou zřizovací listinu č. 1/2020 Základní a Mateřské školy Okna, 
příspěvkové organizace, okr. Česká Lípa, dle předloženého znění, s účinností ode dne 1.9.2020. 
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S nabytím účinnosti této zřizovací listiny pozbývají platnosti předchozí zřizovací dokumenty 

organizace. 

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

 

Usn. č. 70/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2020, kde došlo k navýšení rozpočtu obce 

ve výdajové části o částku 2 401 047,05 Kč 

a v příjmové části o částku 2 401 047,05 Kč 

Jedná se o dotace na veřejně prospěšné práce a návratnou finanční výpomoc ZŠ na rekonstrukci 

půdních prostor (schval. usn. č. 45/2020). 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 
k 30.6.2020 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                          zajistí: starostka  

 

Usn. č. 71/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje  vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu, 

„Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Okna“, dle zpracovaného projektu.  

Vypsání výběrového řízení zajistí starostka obce Eva Müllerová . 

Složení komise pro hodnocení nabídek: Michal Grolmus, Libor Henc, Eva Müllerová. 

 

Usn. č. 72/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci svazku obcí Máchův kraj na pasport 

veřejného osvětlení a hřbitova.  

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

 
Usn. č. 73/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce ZŠ a MŠ Okna přijetí účelově určeného finančního daru 

od WOMEN FOR WOMEN. o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti  v období od 1.9.2020 do 

30.6.2021 ve výši 61 627,-Kč. 

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

 

Usn. č. 74/2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení o zahájení řízení změny užívání stavby rekr. objektu 

č. p. 29 na objekt občanské vybavenosti a změnu vytápění objektu. 

Zastupitelstvo obce nemá k výše uvedenému řízení žádné námitky ani připomínky. 

 

V Oknech dne: 16.7.2020 

 

 

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

 

 


