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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

OKNA ZE DNE 13.2.2019 

 
Přítomno: 7 zastupitelů –  Libor Henc, Michal Grolmus, Eva Müllerová, Hana Uhlířová,  
                                                 Ivana Horčíková, Květoslava Doubková, Karel Holan  
Usn. č. 10/2019 

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 

Okna, včetně doplněných bodů programu 8,9,10,11. 

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

Usn. č. 11/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu  Čápovou a navržené ověřovatele 

zápisu: paní Hana Uhlířová, pan Karel Holan. 

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

Usn. č. 12/2019 

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

Usn. č. 13/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemku p.č. 879, v k.ú. Okna v Podbezdězí, kde 
nastal problém při dělení pozemku se zajištěním přístupové cesty. 
Zastupitelstvo obce  schvaluje nejprve vyřešit přístupovou cestu a následně pokračovat 
v jednání o prodeji výše uvedeného pozemku. 
Hlasování:                   pro: 7                         proti: 0                 zdržel: 0                   zajistí: starostka   
Usn. č. 14/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 330/9 o výměřě 334 m2,   druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna 
v Podbezdězí za cenu 13 360,-Kč. 
Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Záměr o prodeji byl řádně zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do 
katastru nemovitostí. 
Hlasování:                   pro: 7                         proti: 0                 zdržel: 0                   zajistí: starostka   
Usn. č. 15/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2019. Rozpočet byl v příjmové části 

navýšen o 194 128,33 Kč. Rozpočet byl ve výdajové části navýšen o 184 628.33 Kč. 

Záporné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 ( 8115 – změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech ). Rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto usnesení. 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ÚNOR 2019 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci únoru oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

Helena Čápová, Marcela Fialová, Jan Hladký, Věra Ouředníková, 

Jana Pazderníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledkem hospodaření 

k 31.1.2019 a  bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

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

Usn. č.16/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Akčního plánu na období 2019 -2023 Programu 

rozvoje obce Okna na období 2015 až 2020 v předloženém znění. 

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

Usn. č.17/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření 3 pracovních 

příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. 

Hlasování:                   pro: 7                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č.18/2019 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje připojení k mezinárodní kampani vlajka pro Tibet, 

vyvěšením Tibetské vlajky 10. března 2019 na budově Obecního úřadu v Oknech. 

Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
Usn. č.19/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce. 

Jedná se o pozemek p.č. 338/2 o výměře 6095 m2, druh pozemku orná půda, zapsaném na 

listu vlastnictví č.1, v katastrálním území Okna v Podbezdězí, z něhož bude geometrickým 

plánem oddělena část cca 1500 m2. 

Navržená cena: 130,-Kč/1m2. 

Náklady na rozdělení pozemku hradí žadatel. 

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

Usn. č.20/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh pasportu komunikací od firmy GEO DATA s.r.o. 

                                                                                                                                       Eva Müllerová 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
Vážení občané, veřejná schůze ohledně odkanalizování obce je naplánovaná na středu 

6.3.2019 od 17.00 hodin. Ing. JARMILA TAVODOVÁ z vodohospodářských projektů 

Česká Lípa nastíní možnosti odkanalizování obce formou čističek odpadních vod a 

odborně zodpoví vaše dotazy. 

http://obecokna.cz/
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VEŘEJNÁ SCHŮZE 

Středa 6.3 od 17.00 hodin ve víceúčelové místnosti 

 Obecního úřadu Okna 

 

 MASOPUST - PODĚKOVÁNÍ 
Za zastupitelstvo naší obce děkuji níže uvedeným občanům a firmám za finanční 

příspěvky na pohoštění na již 20. tradiční oslavy Masopustu v Oknech. 

Na zajištění této akce přispěli: 

Pan Michal Grolmus, Vítězslav Vyvíjal, Stanislav Ci       ner, 

Michal Markvart, Petr Líbal, Jaroslav Ouředník, Jaroslav Pek, 

             Lesní školka Vědomice s.r.o. ( Miroslav Pelichovský ),   

firma P + K  s.r.o. ( Ing. Jiří Ráž ) 

 

 

 

  

 

Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce Okna: středa 13.3.2019, od 17.00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Okna.              

  

Chceme, aby děti do školy chodily rády... 

                                 ...a „držíme se“ Komenského 
 Jana Amos Komenský : 

„Vyučování má být zábavné a žák má být současně učitelem“ 

,,Vzdělávání nikdy nekončí, člověk by měl cestovat" 

,,Žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností a využívat je v praxi" 

 

Tato slova potvrdil i ústřední školní inspektor Mgr. Zatloukal, který před několika dny na 

krajské konferenci v Liberci vysvětloval ředitelům škol, jakou cestou je nutné, aby se ubíralo 

školství v naší republice. Je stále na čem pracovat, potěšitelné však je, že naše škola má 

nakročeno dobrým směrem... 
Mnohému se učíme od naší partnerské školy ve Finsku, kterou učitelé a žáci v rámci 
programu Erasmus navštívili na konci ledna. Další zahraniční cesta proběhla v minulém týdnu, 
kdy se žáci 3., 4. a 5. ročníku mohli účastnit výuky v ekocentru v německém Rothenburgu. 
Tato aktivita byla hrazena a organizována Podralským nadačním fondem. 

http://obecokna.cz/
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V únoru pokračovala spolupráce malotřídních škol regionu. Naše škola organizovala tradiční 
výtvarničení a vernisáž, která proběhla v kině v Doksech za účasti odborné poroty a dalších 
vzácných hostů. Naše děti, které byly vybrány jako vítězové školního kola, se účastnily 
regionálního kola  recitační soutěže, které pořádala ZŠ Prysk. Tyto společné aktivity škol 
finančně podporuje ze svých projektů LAG Podralsko. 
Nemáme tělocvičnu, ale sportujeme... 
...naše školky jezdí jednou týdně na zimní stadion do České Lípy, kde se pod vedením trenérů 
učí bruslit a poté je čekají další trenéři v perfektně vybavené tělocvičně a "hodina tělocviku" 
(hrazeno z projektu Sportareál pro MŠ a projektu Erasmus, 10 lekcí) 
...děti ze školy a ze školky jezdí jednou týdně na plavecký výcvik do plaveckého bazénu v 
České Lípě (7 lekcí, částečně hrazeno z dotace MŠMT) 
...děti ze školy a ze školky čeká týdenní lyžařský výcvik v Krkonoších (částečně hrazeno z 
projektu Erasmus) 
...žáci ze školy jezdili v zimním období do tělocvičny v Doksech (hrazeno z projektu Erasmus) 
Podporujeme výuku jazyků nejen zahraničními výjezdy, ale také působením rodilého 
mluvčího. V únoru s námi pojede Maggie (USA) na hory a budeme konverzovat v angličtině 
celé dny... 
Velké úspěchy naší školy 
Národní agentura pro evropské programy pozvala naší školu jako jednoho ze čtyř 
reprezentantů škol ČR na evropskou konferenci, která se bude konat v Bukurešti. Důvodem 
výběru naší školy je úspěšnost v projektech Erasmus pro žáky i pedagogy, způsob výuky a 
přístupu ke vzdělávání. 
Naši školu bude zastupovat Veronika Žáková. 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí oslovil naši školu s účastí na 
poradní skupině pro ekologické vzdělávání v kraji. Škola byla oslovena z důvodu odbornosti a 
aktivity. Naši školu bude zastupovat Iveta Myšková a Pavlína Lomičová. 
ZŠ a MŠ Okna aktuálně zaměstnává 21 pedagogických a provozních zaměstnanců. Kapacita 
obou školek a školy je naplněna. Další místa jsou obsazena dětmi na tzv."domácí školu a 
školku". Děti do naší školy a školky dojíždí z dvaceti okolních obcí a měst. Přednost pro přijetí 
mají vždy místní zájemci. 
 

                          HLEDÁME KUCHAŘKU DO NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 
Nabízíme : 
- celý pracovní úvazek a stabilní pracovní dobu 
- příjemné a vstřícné pracovní prostředí 
Požadujeme : 
- kladný vztah k vaření a k dětem, spolupráci s dalšími zaměstnanci 
- spolehlivost a zodpovědnost 
- zájem o zdravé stravování 
 
Nástup : srpen – září 2019 
Zájemci se mohou hlásit na : myskovaiveta@seznam.cz nebo tel. 739739820 
(více informací ústně) 

 
Více o škole a školce najdete na : 
www.skola.obecokna.cz 
FB – ZŠ a MŠ Okna                                                                                             za ZŠ a MŠ Okna Iveta Myšková                                                                                                            

http://obecokna.cz/
mailto:myskovaiveta@seznam.cz
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