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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 12.9.2018.                   

Přítomno: 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven.       

 

Usn. č. 79/2018  

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka             
Usn. č. 80/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník, pan 
Jaroslav Pek.  
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
Usn. č. 81/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že z minulého zasedání nebylo  splněno usnesení číslo 
72/2018, 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, z důvodu řešení přístupové cesty k pozemku. 
Ostatní usnesení byla splněna. 
Usn. č. 82/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000,-Kč pro Český 
svaz včelařů, z.s., základní organizace Doksy, 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou  podpisem darovací smlouvy.  
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
Usn. č. 83/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000.- Kč do veřejné 
sbírky pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci 
Prameny. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 
21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.  
Hlasování:               pro: 2                     proti: 4                       zdržel: 0                     
Usnesení nebylo přijato 
 
Usn. č. 84/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018, kde byl rozpočet obce 

v příjmové části navýšen o 602 852,-Kč. Ve výdajích došlo pouze k přesunu položek. 

Kladné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 ( 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků 

na bankovních účtech ) 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 

ke dni  31.8.2018  a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

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

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ZÁŘÍ 2018 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci září oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usn. č. 85/2018 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem přístupové cesty k pozemkům na p.č. 338/2 

v k.ú. Okna v Podbezdězí. ( Pozemek u tratě naproti Studeckým. ) 

Zastupitelstvo obce schvaluje dořešit tento bod jednání až po projednání s majiteli okolních 

pozemků. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 86/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č.72/2018, které se týkalo prodeje části 

pozemku p.č. 338/2 o výměře 1000 m2, z důvodu řešení přístupové cesty tak, aby vyhovovala 

žadatelům o prodej i majitelům okolních pozemků. Žadatel o pozemek si nemohl dovolit čekat 

na vyřízení záležitosti s přístupovou cestou.  

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 87/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr o prodeji pozemku z majetku obce. 
Jedná se o  část pozemku p.č. 338/2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Okna v Podbezdězí, 
z něhož byla geometrickým plánem oddělena část 40 m2.  
Navržená cena 100,-Kč/m2.. Pozemek byl majitelem udržován a jsou na něm postaveny 
hospodářské  stavby. ( Užíval zemřelý pan S. Žďárský ) Tato skutečnost se zjistila až při novém 
geometrickém zaměření pozemku. 
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: 6                       proti: 0                       zdržel: 0              zajistí: starostka 
                                                                                                                                               

                                                                                                                                         Eva Müllerová 

 

                       

               
                  
 

Stanislav Brigula, Kristýna Floriánová, 
Květa Havlínová, Radek Krupička, Marie Studecká 

 
 

v 

                    SBĚROVÝ  DEN 
 

Dne 14. října 2018 v NEDĚLI proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. 

1. Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev 
 a oleje, vyjeté oleje apod. 
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2. Objemné odpady – matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlahová krytina, apod. 

Stavební suť a střešní krytinu – v omezeném množství. 

 

3. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, 

elektronické nářadí, hračky apod. 

 

           Uvedený odpad můžete BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy AVE CZ odpadové 

hospodářství  s. r.o., kteří přijedou do Vaší obce se speciální svozovou technikou. 

 
MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU V OKNECH 

U separátních kontejnerů – u Zemanů 
10 25  –  1040 hod. 

U Obecního úřadu 10 45   –  11 00 hod. 

 
    Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady 
    na stanovišti sběru nebezpečných odpadů osobně. 

  Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec. 

 

 

Vážení občané, 

Často slýchám zkreslené názory „ co nás stojí škola, fotbal a veřejní pracovníci „. 
Vzhledem k tomu, že 4 roky pracuji na OÚ, dovoluji si poskytnout všem občanům následující 
informace. 

 
Základní a mateřská škola  

Každoroční rozpočtovaná částka obce pro potřeby provozu ZŠ a MŠ je z 90% financována 

příspěvky ze sdílených daní, které obdrží obec. Výpočet se řídí počtem žáků ZŠ a MŠ k 30.9. 

předchozího roku. Mzdové prostředky zaměstnanců školy nejsou součástí poskytnutého 

obecního příspěvku. Pro upřesnění uvádím : 

                                 Příspěvek ze sdílených daní                      Příspěvek obce 

r.2015  88 žáků 725.648,- Kč    154.352,- Kč   

r.2016  96 žáků 845.376,- Kč    132.624,- Kč 

r.2017 106 žáků        1.007.636,-  Kč                   18.718,- Kč  

Předpoklad pro rok 2018, skutečnou výši příspěvku ze sdílených daní zjistíme až v únoru 

2019 

r.2018 102 žáků           1.401.480,-  Kč    

  

Ostatní poskytnuté finance, které se netýkaly příspěvku pro běžný provoz ZŠ a MŠ, byly 

použity na opravy a údržbu obecního majetku. 
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Fotbalový klub    

V dnešní době je stále těžší udržet tradici fotbalu, jehož prvopočátek zasahuje do 50 let 

minulého století. Bohužel se jedná o naše poslední pravidelné sportovní a kulturní vyžití. 

Naše obec díky bývalému zastupitelstvu vybudovala nádherný sportovní areál. Příspěvky  

(mimo příspěvku na činnost 20.000,- Kč ročně), které obec vyčleňuje pro fotbalový klub 

pokrývají nákup materiálu a veškerou práci provádějí členové fotbalového klubu zdarma. 

V uplynulém období se jedná např. o vybudování tenisové stěny, stavbu altánu, základy pro 

nové střídačky ( ty byly darovány sponzorským darem). Investované finance byly použity na 

zhodnocení majetku obce. 

 Provoz víceúčelového hřiště zajišťuje fotbalový klub a z  výdělku je financována jeho údržba. 

Kulturní akce, které pořádají nejsou hrazeny z obecních prostředků ( např.hudba ) 

Veřejně prospěšné práce  

Každoročně využíváme možnosti čerpání evropských dotací operačního programu 

zaměstnanost pro vytvoření pracovních míst na údržbu a úklid v obci. Ráda bych informovala 

o výši obecních prostředků, která je vynaložena na zaměstnávání těchto pracovníků. 

Měsíční mzdové náklady 1 pracovník -  16.697,- Kč  ( celkové náklady včetně odvodů státu )                        

čerpané dotace -  15.000,- Kč                                    obecní náklady - 1.667,- Kč 

V letošním roce naše obec vytvořila tři pracovní místa na období od 1.4.2018 do 31.10. 2018. 

Finanční prostředky obce vynaložené na toto období budou činit 35.007,- Kč.  

                                                                                                     Helena Čápová 

 

             Beseda na téma 

              Krok k demokracii 

Základní škola v Oknech spolu s farností zve všechny zájemce na besedu s Martinem 

Mejstříkem. Ten se rozhodl své zážitky z dob hluboké totality a následně 

porevolučních let předat pamětníkům revoluce i mladým, kteří možná právě díky jeho 

osobnímu příběhu lépe pochopí tragiku a bezvýchodnost komunistické ideologie, co 

reálný socialismus skutečně znamenal a jak se v něm žilo. 

KDY: beseda se koná v úterý 18. 9. 2018 v 17- 19 hodin, v poledne bude beseda pro 

žáky 4. a 5. třídy 

KDE: v prostorách Základní školy v Oknech, Okna 3, 471 62 Okna 

Po besedě malé občerstvení  

Bližší informace je možné získat na tel. 727 977 658. 

                                                                                                                 Iveta Myšková 
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