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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA  
ZE DNE 22.2.2023 

Přítomno: 6 zastupitelů (1 zastupitel řádně omluven)  

 Doubková Květoslava, Libor Henc, Horčíková Ivana, Havlín Stanislav, Müllerová Eva, 

Šulcová Zdena 

 

Usn. č. 13/2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Okna včetně přidaných bodů.  

                           

 Hlasování:               pro:  6                    proti: 0                       zdržel: 0                              

 

Usn. č. 14/2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele 

zápisu: p. Šulcovou a p. Müllerovou 

 
Hlasování:               pro:   6                   proti: 0                       zdržel: 0                                

 

Usn. č. 15/2023 

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

 
Usn. č. 16/2023  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy 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. 

Záměr o pronájmu výše uvedených pozemků byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce 

Okna. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Květoslavu Doubkovou podpisem 

nájemní smlouvy. 

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

 

Usn. č. 17/2023  

Zastupitelstvo obce projednalo zvýšení spodní hranice limitu pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu z 100 000,-Kč na 200 000,-Kč v bodu 1), 

                              z 500 000,-Kč na 600 000,-Kč v bodu 2), 

Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č.17 k zadávání veřejných zakázek malého 

 rozsahu. Tato směrnici nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem obce 

 Okna, 22.2.2023. 

 

 Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                   
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Usn. č. 18/2023  

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje zadání VZMR na vybudování manipulačního 

prostoru a příjezdové cesty k ČOV.  

Zároveň ustanovuje starosta tříčlennou hodnotící komisi ve složení:  

p. Havlín, p. Henc a p. Vysušil 

 

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

 

Usn. č. 19/2023  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování servisních 

činností na servis tlakových kanalizačních přípojek včetně DČJ na kanalizaci v obci Okna 

s firmou Severočeská servisní a.s. se sídlem v Teplicích. Jedná se o navýšení ceny dle ceníku 

na rok 2023. 

___________________________________________________________________________ 

 

Usn.č. 20/2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023, kde došlo k navýšení příjmové 

části o částku 38.600,-Kč a ve výdajové části o částku 38.600,-Kč. Jedná se o proúčtování 

dotace na volby prezidenta. 

 

  Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                zajistí: p. Čápová  

 
 

V Oknech dne 22.2.2023 

 

 Květoslava Doubková                                                                          Libor Henc 

 


