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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA  
ZE DNE 18.1.2023 

Přítomno:  7 zastupitelů –   Doubková Květoslava, Libor Henc, Horčíková Ivana, Havlín Stanislav, 

Müllerová Eva, Šulcová Zdena, Vysušil Milan 

 

Usn. č. 1/2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Okna včetně přidaných bodů.  

 Hlasování:               pro:    7               proti:   0                     zdržel:_0___________________________                            

                                                            

Usn. č. 2/2023 

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

p. Šulcovou a p. Horčíkovou 

Hlasování:               pro:   7                proti: 0                  zdržel: 0_____________________________                            

 

Usn. č. 3/2023 

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

usnesení č. 134/2022 o prodeji pozemku p.č. 271/18. Vklad do katastru nemovitostí bude možný 

až po dokončení komplexních pozemkových úprav. 

 
Usn. č. 4/2023  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2023 o poskytnutí 

neinvestiční dotace z rozpočtu obce Okna na rok 2023 ve výši 50 000,-Kč mezi obcí Okna, Okna 

40, PSČ 441 62, IČO 00673412 a Tělovýchovnou jednotou Okna, Okna 40, PSČ 471 62, IČO 

49864165.  

Dotace bude využita na sběrné faktury, administrativní náklady, poplatky za přestupy, pokuty, 

náklady na rozhodčí, praní dresů, dále kompenzace za mládež a startovné a drobná údržba kabin 

a hřiště, zámky, míče, lékárna. 

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

 

Usn. č. 5/2023  

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků v majetku obce.  

Jedná se o pozemky: p.č. 118/2 – výměra 116 m2 a část pozemku 118/1 výměra 392 m2 v k. ú. 

Okna v Podbezdězí zapsaných na listu vlastnictví č. 1.   Navržená cena 2,-Kč za 1 m2. 

Hlasování:               pro:   7             proti: 0                              zdržel:_0______               ____________                              

                                                              

Usn. č. 6/2023  

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku: p. č. 868/43 – výměra cca 

55 m2  v k. ú. Okna v Podbezdězí zapsaných na listu vlastnictví č. 1. 

Hlasování:               pro:   0             proti: 7                              zdržel:_0______               ____________                              

    Usnesení nebylo přijato 
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Usn. č. 7/2023  

Zastupitelstvo obce projednalo možnost očipování popelnic na vývoz směsného odpadu. 
Hlasování:               pro: 0                   proti:  7                    zdržel: 0___________________________                            
                                                              

Usn.č.8/2023 

Zastupitelstvo obce souhlasí s konáním orientačního běhu v obci dne 6.5.2023, za následujících 

podmínek dohodnutých s pořadatelem: 

- zajištění parkování způsobem, který nebude omezovat provoz v obci 

- zajištění WC 

Hlasování:               pro:      7              proti:  0                    zdržel: 0___________________________                            

 
Usn.č.9/2023  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2022 kde došlo k navýšení  

příjmové části o částku 105.400,- Kč a ve výdajové část o částku 667.277,08Kč. Rozdíl ve výši 

561.877,08Kč byl financován třídou 8115. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2023 kde došlo k navýšení příjmové části  

o částku 2.600,-Kč  a ve výdajové části o 2.600,-Kč 

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

 

Usn.č.10/2023  

Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku u firmy VHS na terénní úpravy a vybudování chodníku 

u ZŠ dle cenové nabídky za částku 46.254,98Kč bez DPH. 

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

     

                           

 
 Usn.č.11/2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Libereckého kraje z Programu obnovy 
venkova pro rok 2023. Na pořízení zastřešení vchodů do ZŠ a MŠ, schodů a zábradlí. 
Hlasování:               pro:   7                 proti:   0                         zdržel                            

 

Usn.č.12/2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení se k mezinárodní kampani       ,,Vlajka pro Tibet“ 

Hlasování:               pro:    7                proti:  0                    zdržel: 0___________________________                            

 

 

V Oknech dne: 18. 1 .2023 

 

 

 Květoslava Doubková                                                                          Libor Henc 
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