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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 22.5.2019 

Přítomno: 7 zastupitelů - Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková, Michal Grolmus,  

                                             Karel Holan, Libor Henc, Květoslava Doubková 

Usn. č.44/2019 

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce Okna. 

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

Usn. č.45/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele zápisu paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele zápisu: 

Hana Uhlířová, Karel Holan. 

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

Usn. č. 46/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání byla splněna, usnesení č. 24/2019 

z VZ 13.3.2019 zůstává rozpracované. 

Usn. č.47/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce 

Okna. 

Tato vyhláška nabývá platnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení na úřední desce Obecního úřadu. 

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

Usn. č. 48/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení geodetických prací na akci „ Odkanalizování obce a ČOV „ firmou 

GEOPLÁN CZ spol. s.r.o., IČO 25285114 dle předložené nabídky za předpokládanou cenu 84 700,-Kč včetně 

DPH. 

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

Usn. č. 49/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a 

závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Podralsko, jehož členem je i naše obec. 

Usn. č. 50/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2019, kde došlo k celkovému navýšení 
příjmů rozpočtu o 83 000,-Kč a k celkovému navýšení výdajů rozpočtu  
o  113 000,-Kč. 
Rozpočet ve výdajích byl snížen o 30 000,-Kč. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce ke dni  

30.4.2019  a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

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

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ČERVEN 2019 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci červnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usn. č. 51/2019Usn. č. 41/2019  
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení 

malotraktoru se sklápěcím návěsem. 

Vypsání výběrového řízení zajistí starostka obce společně s místostarostou obce, Eva Müllerová a Libor 

Henc. 

Složení komise pro hodnocení nabídek: Karel Holan, Květoslava Doubková, Michal Grolmus. 

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

Usn. č. 52/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení Mysliveckého sdružení Okna u Doks od žádosti o 

pronájem části pozemku p.č. 174/2 v k.ú. Okna v Podbezdězí. 

Usn. č.53/2019 

Zastupitelstvo obce  schvaluje odkanalizování obce podle předběžného plánu, ve kterém není 
zahrnuta chatová oblast a domy, které se nachází za železniční tratí, kanalizace se v této oblasti 
realizovat nebude. 
Hlasování:                   pro: 7                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka 

Usn. č.54/2019 

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 40 

m2. 

Navržená cena: 130,-Kč/1m2. 

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

                                                                                                              

                                                                                                                                                    Eva Müllerová 

                       

               
                   
                  
 

Rudolf Brigula, Jarmila Černá, Barbora Eliášová, 
Vladimír Hroch, Slagean Zvezdan Iovanovici, 

Dagmar Petrášová, Marcela Štejfová,  
Marie Tomsová, Marie Tůčková 

 

 

 Informace ohledně odkanalizování obce 
 

Žádáme občany, kteří ještě nedoložili evidenční list nemovitosti, aby tak učinili co 
nejdříve. Byl vložen v dubnovém zpravodaji a je k dispozici u nás na úřadě. 
Čekáme ještě na předběžné stanovisko odboru životního prostředí Libereckého kraje 
ohledně změny využití pozemku a následně během června a července bude probíhat 
geodetické zaměření. 
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 V sobotu 13.července 2019 od 10 hodin na hřišti v Oknech se 
bude konat 

 

4.ročník 
AMATÉRSKÉHO NOHEJBALOVÉHO TURNAJE 

WYTLUČENÁ WOKNA 

 
Zájemci se mohou hlásit u organizátora akce do soboty 6. července 2019. 
Přihlašujte družstva o 2 nebo 3 členech (mužstva, rádi uvítáme i ženstva či dětstva). 

Jednotlivci jsou také zváni – zařadíme. Pravidla sdělíme či pošleme na požádání. 
 
Kontakt : Daniel Marvan, tel. 731162072 
marssal.malinovsky@seznam.cz 
 
 

 

 Fotbalový oddíl – poslední zápas 1. kola fotbalové sezóny:  
Sobota  25.5.2019  od  17.00 hodin    Okna - Noviny 

 

 Rybářské závody Okna: 15.6.2019 
Závod je pořádán pro děti od  6-ti do 14-ti let v lovu ryb nalehko.  
Sraz u požární nádrže v 8.15 hodin. 
Hlásit se můžete pomocí SMS na telefonu 606 756 945 nebo v ZŠ Okna u paní Horčíkové. 
Podmínka: vlastní raybářský prut a návnada. 

 
 

 

 

 

 

 Úřední hodiny účetní Obecního úřadu Okna paní Čápové: 
Pondělí a středa  od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin 

 Starostka dovolená: 24.6 – 26.6.2019 
 
 

Termín zasedání Zastupitelstva obce Okna :        19.6.2019 
 

http://obecokna.cz/
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         Zprávy ze školy a školky v Oknech 
                                                     
 

 

Školní rok 2018/ 2019 se pomalu blíží k závěru a jeho zakončení tradičně slavnostně oslavíme na 
školní zahradě  Zahradní slavností (čtvrtek 27. červen od 16 hodin). Za účasti paní starostky, 
rodičů, zaměstnanců a dětí, se rozloučíme se starým školním rokem a také s dětmi, které budou 
odcházet ze školky do 1. třídy. Opouštět nás budou také děti z 5. třídy, které budou odcházet na 
gymnázia a do speciální třídy. Další páťáci budou  pokračovat ve školní docházce na naší škole, 
pilotně bude v následujícím školním roce v provozu šestý ročník. 
 
V posledním měsíci školního roku se děti ze školek mohou těšit na Retrohry. K nám do Oken 
zavítají školky z Práchně, Svojkova a Doks. Děti společně poměří síly v tradičních sportovních 
disciplínách. Zástupci naší školky vyjedou na Lesní miniolympiádu do Prysku, kde si společně s 
kamarády z ostatních školek regionu zasportují. Společně se naše tradiční a lesní školka vydá na 
poznávací turistický výlet do Sloupu v Čechách. První červnový týden stráví děti z lesní školky v 
Krkonoších a chystají se vyšlápnout i na Sněžku. 
Červnem provoz školky a školy nekončí. Pro zájemce bude otevřena lesní školka do 12. července a 
poté od 12. srpna, ve stejných termínech budou v provozu příměstské tábory. 
Žáci ze školy si naposledy v aktuálním školním roce užijí rodilou mluvčí. Kontakt s ní bude pro děti 
užitečný, protože hned v září čeká žáky 4. a 5. ročníku další výjezd  v rámci projektu Erasmus+ KA2 
(tentokrát do Španělska). Předposlední červnový týden stráví v Krkonoších také děti ze školy, 
zázemí pro turistický pobyt budou mít na Medvědí boudě u Špindlerova Mlýna. 
Červen i ve škole bude ve znamení sportu. Pojedeme podpořit naše fotbalisty na turnaj 
malotřídních škol na Polevsko a přivítáme na sportovním dnu kamarády ze Starých Splav. 
 
Vzájemná spolupráce naší školy a školky, škol a školek  v regionu i za hranicemi naší vlasti, je 
jednou z priorit  Základní školy a mateřské školy v Oknech.   
 
Celé zařízení by nemohlo dobře fungovat bez obětavých a pracovitých zaměstnanců, vstřícných 
rodičů a zřizovatele, který školu a školku podporuje. Velké poděkování za celoživotní práci v naší 
školní jídelně patří naší paní kuchařce Věře Ouředníkové, pro kterou je červenec posledním 
pracovním měsícem. 
 
Ve školním roce 2019/ 2020 bude v naší škole a školce pracovat 21 zaměstnanců. Do našeho 
kolektivu vstoupí dva noví zaměstnanci – paní kuchařka Jolana Švandová a paní učitelka Bc. 
Radmila Týlová. 
 
Více informací můžete získat na : http://skola.obecokna.cz   nebo na FB : ZS a MS OKNA 
 
 
 
                                                                                                       Iveta Myšková 
                                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Okna 
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