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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE 
DNE 11.8.2021 

 

Přítomno: 5 zastupitelů –  Eva Müllerová, Libor Henc, Ivana Horčíková, Michal Grolmus,  

                                               Hana Uhlířová 

Omluven: Květoslava Doubková, Karel Holan 

 

Usn. č. 100/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Okna včetně přidaných bodů.  

Hlasování:               pro: 5                    proti: 0                        zdržel: 0                             zajistí: starostka  

 

Usn. č. 101/2021 

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

pan Michal Grolmus, paní Ivana Horčíková. 

Hlasování:               pro: 5                    proti: 0                        zdržel: 0                             zajistí: starostka  

 

Usn. č. 102/2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání byla splněna.  

 

Usn. č. 103/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 271/13 o výměře 121 m2,   druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití zeleň, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna v Podbezdězí 
za cenu 24 200,-Kč. Pozemek byl oddělen z lesního pozemku p.č. 271/5. 
Geometrické zaměření, náklady na vklad do katastru nemovitostí a poplatek za odnětí pozemku 
z plnění funkcí lesa hradí kupující.  
Záměr o prodeji byl řádně zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do KN. 
Hlasování:               pro: 5                    proti: 0                        zdržel: 0                             zajistí: starostka  

 

Usn. č. 104/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 271/14 o výměře 85 m2,   druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna 
v Podbezdězí za cenu 17 000,-Kč. Pozemek byl oddělen z lesního pozemku p.č. 271/5. 
Geometrické zaměření, náklady na vklad do katastru nemovitostí a poplatek za odnětí pozemku 
z plnění funkcí lesa hradí kupující.  
Záměr o prodeji byl řádně zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do KN. 
Hlasování:               pro: 5                    proti: 0                        zdržel: 0                             zajistí: starostka  
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Usn. č. 105/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 271/15 o výměře 79 m2,   druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna 
v Podbezdězí za cenu 15 800,-Kč. Pozemek byl oddělen z lesního pozemku p.č. 271/5. 
Geometrické zaměření, náklady na vklad do katastru nemovitostí a poplatek za odnětí pozemku 
z plnění funkcí lesa hradí kupující.  
Záměr o prodeji byl řádně zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do KN. 
Hlasování:               pro: 5                     proti: 0                       zdržel: 0                            zajistí: starostka  

 

Usn. č. 106/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo 2 žádosti o prodej obecního pozemku p.č. 338/2 a upřednostnilo 

místního zájemce o výše uvedený prodej. 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 338/2 o výměře 4 532 m2,   druh pozemku 
orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna 
v Podbezdězí za cenu 1 586 200,-Kč. Cena je stanovena na základě odborného posudku na cenu 
v místě a čase obvyklou. 
Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Záměr o prodeji byl řádně zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do KN. 
Kupující: P.R. Okna 
Hlasování:               pro: 5                     proti: 0                       zdržel: 0                            zajistí: starostka  

 

Usn. č. 107/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku p. č. 271/5 a schvaluje zveřejnění 

záměru prodat část pozemku v majetku obce. Jedná se o část pozemku p.č. 271/5 o výměře  

7 663 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany, pozemek určený k plnění funkcí lesa, 

v katastrálním území Okna v Podbezdězí, z něhož bude geometrickým plánem oddělena část cca 

95 m2. Navržená cena pozemku: 200,-Kč/1m2 ( prodejem se zarovná hranice lesního pozemku ). 

Hlasování:               pro: 5                     proti: 0                       zdržel: 0                            zajistí: starostka 

 
Usn. č. 108/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku p. č. 271/5 a schvaluje zveřejnění 

záměru prodat část pozemku v majetku obce. Jedná se o část pozemku p.č. 271/5 o výměře  

7 663 m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany, pozemek určený k plnění funkcí lesa, 

v katastrálním území Okna v Podbezdězí, z něhož bude geometrickým plánem oddělena část cca 

80 m2. Navržená cena pozemku: 200,-Kč/1m2 ( prodejem se zarovná hranice lesního pozemku ). 

Hlasování:               pro: 5                     proti: 0                       zdržel: 0                            zajistí: starostka 

 

Usn. č. 109/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku v majetku obce p. č. 312/3 o 

výměře 2 292 m2, druh pozemku manipulační plocha v k.ú. Okna v Podbezdězí, z kterého by byla 

geometrickým plánem oddělena část cca 110 m2.  
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Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat uvedený pozemek v majetku obce. Přes pozemek vede 

odvodňovací strouha, do které se stahuje dešťová voda z přilehlé ulice a z druhé strany chce obec 

ponechat přístup pro případné udržování zmíněného odvodnění. 

Hlasování:               pro:5                     proti: 0                        zdržel: 0                             zajistí: starostka  

.  

Usn. č. 110/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2021, kde došlo k navýšení 

rozpočtu obce v příjmové části o částku 355 125,42 Kč a ve výdajové části o částku 287 308,-Kč. 

Kompenzační bonus                     -   67 817,42 Kč 

Dotace VPP                                    -   15 000,- Kč 

Průtoková dotace škola               -   90 000,- Kč 

Dotace rekonstrukce víc. hřiště - 182 308,- Kč 

Ostatní změny jsou přesuny mezi paragrafy a položkami. 

Mínusové saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 (8115) – změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech ve výši -67 817,42 Kč. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce k 31.7.2021 a bere na 

vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

Hlasování:               pro: 5                    proti: 0                        zdržel: 0                             zajistí: starostka 

 

Usn. č. 111/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů o řešení užívání místní komunikace kolem kostela 

a školy. Doprava a odvážení dětí a školní akce navýšily provoz nad rámec bezpečnosti pro děti, 

dětské hřiště a občany zde žijící. 

Zastupitelstvo obce schvaluje požádat Dopravní inspektorát o stanovisko k zákazu vjezdu z obou 

stran komunikace.  

Rodiče mohou využívat parkoviště u obchodu, nebo děti vysazovat a nakládat u nádraží ČD. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                        zdržel: 0                          zajistí: starostka 

 

Usn. č. 112/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo nový návrh pro dokončení komunikace na p.č. 178/16 a 178/4. 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh situace od Ivan Pergler, Východní 1725, Liberec 

30, IČO 13340875 pro změnu stavby před dokončením komunikace. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                        zdržel: 0                          zajistí: starostka 

 

 

 

V Oknech dne: 16.8.2021 

 

 

 

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