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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 15.8.2018.                   

Přítomno: 5 zastupitelů, 2 zastupitelé omluveni.       

Usn. č. 69/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka       
       
Usn. č. 70/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Libor Henc, pan Michal 
Grolmus. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 71/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
 
Usn. č. 72/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 338/2 o výměře 1000 m2,  druh 
pozemku orná půda, v k. ú. Okna v Podbezdězí za cenu 130,- Kč/m2. Výměra byla stanovena 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 455-51/2018 ze dne 9.8.2018. Náklady na 
zhotovení geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Záměr o prodeji byl zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem kupní smlouvy. 
( Pozemek p.č. 338/2 se nachází u tratě ČD, naproti Studeckým.) 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 73/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci směrnice č.3 OÚ Okna, která se týká oběhu 
účetních dokladů, dle předloženého znění. 
Tato aktualizace nabývá platnosti dnem schválení v zastupitelstvu obce Okna, 15.8.2018. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 
Usn. č. 74/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci dispozičního oprávnění pro disponování 
s pokladními a bankovními doklady a jejich podepisování, spojením s internetbankou. 
Tato aktualizace nabývá platnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Okna 15.8.2018 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci srpnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usn. č. 75/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018, kde došlo pouze k přesunu 

položek ve výdajové části rozpočtu. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 

ke dni  31.7.2018  a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0        zajistí: p. Palusková 
 
Usn. č. 76/2018 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku manažera České pošty na provozování pošty Partner 
Obecním úřadem Okna. 
Zastupitelstvo obce schvaluje provozovat poštu Partner dle předložené nabídky. 

Hlasování:               pro: 0                       proti: 5                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usn. č. 77/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr o prodeji pozemku z majetku obce. 
Jedná se o pozemek p.č. 338/2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Okna v Podbezdězí, z něhož 
budou geometrickým plánem odděleny části cca  1000 m2 a cca 1500 m2.  
Přesná výměra pozemků bude stanovena geometrickým plánem pro rozdělení pozemku. 
Navržená cena 130,-Kč/m2. ( Pozemek u tratě ČD, naproti Studeckým.) 
Náklady na zaměření pozemku hradí žadatelé. 
Záměr o prodeji pozemku bude řádně vyvěšen na klasické i elektronické desce Obecního 
úřadu Okna, po dobu nejméně 15-ti dnů. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
                                 
Usn. č. 78/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh aktualizovaného knihovního řádu, který je v souladu s 

vyhláškou Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Aktualizovaný 

knihovní řád je v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a nařízením EU2016/679. 

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

 

                                                                                                                            Eva Müllerová 

                                                                                                                                               

                       

               
                  
 
 

              Jakub Dlouhý, Václav Vokatý, Kateřina Žaludová 
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           OZNÁMENÍ 

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce 

Starostka  obce Eva Müllerová podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým 

oznamuje: 

1. Volby do zastupitelstva obce Okna se uskuteční : 
    
                           v pátek   dne 5. října 2018  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  

                                   v sobotu dne 6. října 2018  od   8.00 hodin do 14.00 hod 

2. Místem konání voleb 
je pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Okna  

volební místnost OÚ Okna, Okna 40, 471 62 Okna 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území 
České republiky. 
 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Registrace kandidátních listin. 

Pro naši obec provedl registrační úřad registraci 4 kandidátních listin: 

 Pro občany  a rozvoj obce  - volební strana  sdružení nezávislých kandidátů 
 Budoucnost pro Okna          - volební strana  sdružení nezávislých kandidátů 
 Stanislav Havlín                     - volební strana nezávislý kandidát 
 Vladimír Hroch                       - volební strana nezávislý kandidát 

 

Možnost prezentace v OZ nabídneme volebním stranám v zářijovém zpravodaji. 
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 Fotbalový oddíl 
 
Přehled podzimních zápasů hraných v Oknech 

  25.8.2018 Okna – Mimoň od 17.00 hodin 

    8.9.2018 Okna – Velký Valtinov  od 17.00 hodin 
  22.9.2018 Okna – K. Šenov od 16.30 hodin 

  6.10.2018 Okna – H. Police od 16.00 hodin 
20.10.2018 Okna – N.Oldřichov od 15.30 hodin 

  3.11.2018 Okna – Tuhaň od 14.00 hodin 

10.11.2018 Okna -  Pertoltice od 14.00 hodin 
 

 Stále platí doba od 26.7.2018 se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, 

ve které je zakázáno:  

- rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě, 

pálit klestí a zbytky po těžbě na lesních pozemcích 

- provozovat jízdy parních lokomotiv 

- provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající 

přání, lampiony, pochodně 

 

 Letošní rok přeje i přes velké sucho úrodě ovoce na zahradách, možná 

vás zaujme následující nabídka výkupu jablek a hrušek: 

VÝKUP JABLEK A HRUŠEK 
  

kdy: čtvrtek & neděle 
16:00 - 19:00  

/jindy po tel. dohodě/ 1kg/2,20Kč 

 
kde: Lobeč u Mšena 79 
/areál bývalého výkupu/ 

  
Nabízíme férovou výkupní cenu za zralé ovoce. Malé plody s flíčky nevadí. Podtržená, nahnilá 
nebo plesnivá jablka nebereme. 
775 137 881 
https://www.facebook.com/bachacidre/ 
startujeme ve čtvrtek 23.8.2018 
 

 Termín příštího veřejného zasedání zastupitelstva obce: 12.9.2018 
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