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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

OKNA ZE DNE 13.11.2018 

Přítomno: 6 zastupitelů –  Libor Henc, Michal Grolmus, Eva Müllerová, Hana Uhlířová,  
                                                 Ivana Horčíková, Květoslava Doubková 
Omluven: 1 zastupitel – Karel Holan  

Před zahájením zasedání proběhla prezentace firmy FLEXI LIFE, která má zájem o koupi 
pozemků pro montáž dřevěných domků. S tím souvisí i změna využití ploch v územním plánu 
obce. ( Jedná se o bývalý seník za Hladkými.) 
Dále následovalo předání osvědčení o zvolení a složení slibu paní Ivany Horčíkové. 
Usn. č. 88/2018  
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka       
Usn. č. 89/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Michal Grolmus, paní 
Květoslava Doubková. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  
Usn. č. 90/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.  
Usn. č. 91/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje 3 člennou komisi pro řešení povodňových událostí ve složení: 
Předseda: Eva Müllerová                                           Členové: Libor Henc, Michal Grolmus 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka                          
Usn. č. 92/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje 3 člennou komisi pro řešení krizových situací ve složení: 
Předseda: Eva Müllerová                             Členové: Libor Henc, Ivana Horčíková 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka   
Usn. č. 93/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 338/2 
v k.ú. Okna v Podbezdězí. Část obecního pozemku o výměře 40 m2, která je zastavena 
hospodářskými budovami, bude předmětem dalšího jednání s novými majiteli sousedního 
pozemku.  
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka       

Usn. č. 94/2018 
Zastupitelstvo obce projednalo situaci ohledně žádostí o prodej pozemku p.č. 338/2. 
Zastupitelstvo obce schválilo pokračovat v jednání na dalším zasedání ZO. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka 
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Usn. č. 95/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr o pronájmu části obecního pozemku 
p.č. 301/3, trvalý travní porost o výměře 1018 m2 v katastrálním území Okna v Podbezdězí. 
Předmět pronájmu se týká části pozemku cca 270 m2 a je vyznačen na snímku, který je 
přílohou usnesení. Navržená cena: 2,-Kč/m2 za kalendářní rok. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka     
Usn. č. 96/2018 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podmínkami výzvy č. 17/2017 na domovní čističky 
odpadních vod ze SFŽP. 
Usn. č. 97/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr o prodeji obecního pozemku p. č. 578/63, druh 
pozemku orná půda o výměře 8611 m2, v katastrálním území Okna v Podbezdězí. 
Jedná se o část pozemku cca 2000 m2, přesná výměra bude stanovena geometrickým 
zaměřením. ( Jedná se o pozemek  vlevo za tratí, před chatovou oblastí.) 
Navržená cena 100,-Kč/m2. 
Hlasování:               pro: 3                      proti: 3                        zdržel: 0                   zajistí: starostka      
Usnesení nebylo přijato. 
Usn. č. 98/2018 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 879, druh pozemku 
orná půda o výměře 919 m2, v katastrálním území Okna v Podbezdězí. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zadáním vypracování odborného posudku na cenu 
v místě a čase obvyklou. (Pozemek vpravo za tratí směrem na Oboru.) 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka   
Usn. č. 99/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2018, kde došlo k navýšení 
v příjmové části o 30 000,-Kč a k navýšení ve výdajové části o 30 000,-Kč. 
Jedná se o zapracování fin. dotace na volby do ZO 2018. 
U dalších výdajů byly provedeny pouze přesuny položek. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 8/2018 a bere na vědomí 
zprávu o výsledku hospodaření k 31.10.2018. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: p. Čápová 
Usn. č. 100/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce ZŠ a MŠ Okna, Mgr. Ivetě Myškové, přijetí účelově 
určeného finančního daru od obcí na pořízení technického vybavení tříd, dataprojektoru a 
projektového plátna. 
Obec: Bezděz  11 590,-Kč   
           Ždírec      5 000,-Kč 
           Luka         3 000,-Kč 
           Blatce    10 000,-Kč 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 101/2018 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční příspěvek na útulek pro psy. 
Žadatel:  Útulek Dogsy, Komenského 147, 472 01 Doksy. 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční  příspěvek ve výši 2000,-Kč. 
Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 2               zajistí: starostka 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci prosinci oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

Olga Dokládalová, Karel Holan, Karel Prokeš, Miroslav 

Studecký, Květuše Škreková, Ladislav Toms 

 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 

21.11.2018 

Přítomno: 7 zastupitelů –  Libor Henc, Michal Grolmus, Eva Müllerová, Hana Uhlířová,  

                                                 Ivana Horčíková, Květoslava Doubková, Karel Holan 

Usn. č. 102/2018 

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 

Okna. 

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

Usn. č. 103/2018 

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: Hana Uhlířová, Ivana 

Horčíková.  

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

Usn. č. 104/2018 

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

Usn. č. 105/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu pro Základní a Mateřskou školu Okna, 
příspěvkovou organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2019 ve výši 1 129 400,-Kč. 
Návrh rozpočtu bude zveřejněn na klasické úřední desce a v elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup na elektronické úřední desce obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka                     

Usn. č. 106/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu obce Okna na rok 2019 v celkové výši 

příjmů 6 151 690,-Kč a v celkové výši výdajů 6 151 690,- Kč. 

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na klasické úřední desce a v elektronické podobě umožňující 

dálkový přístup na elektronické úřední desce obecního úřadu. Připomínky mohou občané 

uplatnit písemně nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Okna, které bude 

rozpočet na rok 2019 projednávat. Termín zasedání bude zveřejněn v zákonné lhůtě. 

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

Usn. č. 107/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení účtu obce u České Spořitelny a.s. pobočka Doksy a 

převod finančních prostředků z Moneta Moneybank do České spořitelny a.s. 

Důvod: zrušení pobočky Moneta Moneybank v Doksech. 

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

                                                                                                                     Eva Müllerová 
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 Prodej vánočních stromků                                            

       Termín:    8.12.2018 od 9.00 hodin do 16.00 hodin 

       Místo prodeje: u pana Meixnera, č.p. 84   

 Poplatek za odpady v roce 2019 
Místní poplatek za odpady v roce 2019 činí 600,-Kč na osobu a je stanoven  
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015. 
Nejčastěji se využívají úlevy pro seniory ve výši 100,-Kč a úlevy v případě elektrického 
vytápění také ve výši 100,-Kč.  
K uplatnění slevy na elektrické vytápění je nutné doručit na OÚ místopřísežné prohlášení 
poplatníka o druhu vytápění pro daný rok. 
POPLATKY mohou občané platit na Obecním úřadě v pracovní dny Pondělí a Středa od 
9.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 
Bankovním převodem na účet vedený u ČS č. 5528151379/0800. Do popisu transakce 
prosím uvést jméno poplatníka.  
Výpočet sazby poplatku dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů článek 4, odst. 2 pro rok 2019.  
Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 
391.466,- Kč a byly rozúčtovány takto: 
Náklady celkem 391.466 Kč děleno 349 poplatníků celkem (počet osob s pobytem na 
území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve 
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 1.122,- Kč Z této částky je 
stanovena sazba poplatku dle Čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 600 Kč.  

                                                                                                                       Eva Müllerova 

 

 Za Obecní úřad a za celé zastupitelstvo naší obce přeji všem občanům 

CO NEJKRÁSNĚJŠÍ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

 A V  NOVÉM ROCE 2019 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ 

 
Termín posledního zasedání ZO v tomto roce: 19.12.2018 
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