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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 14.8.2019: 
Přítomno: 7 zastupitelů –  Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková,                                                                              
                                                Květoslava Doubková, Michal Grolmus, Karel Holan.  
Usn. č. 78/2019 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

a) předložený návrh programu veřejného zasedání obce Okna, včetně doplněných bodů programu 7, 

8, které se týkaly vyjádření k přípojení na distribuční síť nn parcel p.č. 712/3 a 712/6. 

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

b) navržený bod programu: Žádost o příspěvek Základní a Mateřské školy Okna na opravu herních 
prvků v Mateřské škole. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka 
c) navržený bod programu: uspořádání ankety ohledně změny č. 3  Územního plánu obce Okna, 
konkrétně změny využití pozemku p. č. 28/1, 28/2, 28/3. ( Pozemky v areálu „ LIPKA“) 
Hlasování:               pro: 3                      proti: 4                        zdržel: 0                   zajistí: starostka 
Usnesení nebylo přijato. 
Usn. č. 79/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Danu Paluskovou a navržené ověřovatele zápisu: 

Pan Michal Grolmus, paní Květoslava Doubková. 

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

Usn. č. 80/2019 

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

Usn. č. 81/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo dvě žádosti o změnu územního plánu obce. 
Obě žádosti se týkají způsobu využití pozemku. V prvním případě jde o změnu z ploch občanského 
vybavení na plochy hromadného bydlení a ve druhém případě změna plochy zemědělské na plochy 
bydlení. Třetí změna prověří odkanalizování obce a ČOV. 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č. 3 ÚP obce Okna v následujících bodech: 
a) pořízení změny č. 3 ÚP Okna, která prověří  odkanalizování obce a umístění ČOV dle přílohy. 
       Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0            zajistí: starostka 

b) souhlasí s pořízením změny ÚP, která prověří změnu  funkčního využití p.p.č. -28/3,  
-28/2, -28/1 v k.ú. Okna v Podbezdězí z funkce plochy občanského vybavení - komerční na funkci 

plochy bydlení – hromadné (BH) – pozemky v areálu „ LIPKA“. 

       Hlasování:              pro: 4                       proti: 3                   zdržel: 0                 zajistí: starostka  

c) souhlasí s pořízením změny ÚP, která prověří změnu funkčního využití p.p.č 268/8 v k.ú.    Okna v 
Podbezdězí z funkce plochy zemědělské na funkci plochy bydlení – individuální venkovské – 
pozemek vpravo před žel. tratí po odbočení k chatové oblasti. 

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

d) schvaluje tzv. určeného zastupitele – paní starostku – Evu Müllerovou pro spolupráci při změně č. 
3 ÚP Okna  

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci září oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

Anna Čurdová, Miroslav Rejnart, Josef Švec,  

Václav Tuček, Dana Zemanová 

Dana Zemanová 

 
 

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

e) schvaluje úřad územního plánování MěÚ Česká Lípa pořizovatelem změny č. 3 ÚP Okna  
 Hlasování:               pro: 7                         proti: 0                  zdržel: 0               zajistí: starostka   

Usn. č. 82/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu, „Rekonstrukce 
školního hřiště u Základní školy Okna“, dle zpracovaného projektu. 
Vypsání výběrového řízení zajistí starostka obce Eva Müllerová, dle směrnice č. 11 pro zadávání 
veřejných zakázek. ( na tuto akci byla podpořena žádost o dotaci z MMR ) 
Složení komise pro hodnocení nabídek: Michal Grolmus, Karel Holan, Iveta Myšková. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka   

Usn. č. 83/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat  pozemek v majetku obce. 

Jedná se o pozemek p.č. 878 o výměře 298 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití 

zamokřená půda, v katastrálním území Okna v Podbezdězí. 

Navržená cena: 50,-Kč/m2. (Pozemek za drážním domkem vpravo od přejezdu před Oborou) 

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

Usn. č.84/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo a  schvaluje návrh projektové dokumentace , stavba CL-OKNA, 

připojení p.p.č. 712/ 6 a 712/3 v k.ú. Okna v Podbezdězí, číslo stavby IV-12-4018262 za následujících 

podmínek: 

a) přechody přes komunikace řešit průtlaky pod komunikací 
b) nenarušit síť veřejného osvětlení 
c) termín započetí stavby oznámit 14 dní dopředu na OÚ Okna. 
d) oznámit dotčeným odběratelům termín změny způsobu a místa připojení na distribuční síť NN 
e) dotčené povrchy stavbou uvést do původního stavu před započetím stavby 

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

Usn. č. 85/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018262/VB/01 CL-Okna, připojení ppč. 712/6  a 712/3. 

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

Usn. č. 86/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje  navýšení finančního příspěvku pro Základní a Mateřskou školu Okna, 

příspěvkovou organizaci, na opravu herních prvků v Mateřské škole Okna ve výši  59 436,- Kč.  

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

                                                                                                                             Eva Müllerová 
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 Vážení občané, v pondělí 16. září bude plánovaná odstávka el. energie 

od 11.30 do 14.30 hodin.  

Okna 
7 ,  1 ,  103 ,  105 ,  107 ,  12 ,  13 ,  14 ,  15 ,  16 ,  17 ,  18 ,  2 ,  20 ,  23 ,  24 ,  25 ,  26 ,  3 ,  31 
,  32 ,  33 ,  34 ,  35 ,  37 ,  4 ,  45 ,  47 ,  5 ,  53 ,  54 ,  55 ,  57 ,  59 ,  6 ,  60 ,  61 ,  68 ,  71 ,  74 ,  
75 ,  78 ,  8 ,  80 ,  84 ,  85 ,  86 ,  89 ,  9 ,  99 ,  E19 ,  E21 ,  E28 ,  E29 ,  E8 ,  parc.č. 105/2 ,  
parc.č. 120 ,  parc.č. 178/5 ,  parc.č. 178/9 ,  parc.č. 301/35 ,  parc.č. 301/42 ,  parc.č. 99 ,   

 

 SBĚROVÝ  DEN 
Dne 13. října 2019 v neděli proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. 

1. Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev 
 a oleje, vyjeté oleje apod. 

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: OKNA 

U separátních kontejnerů u Zemanů 
10 25  –  1040 hod. 

U Obecního úřadu 10 45   –  11 00 hod. 

 

    Je nutné, aby občané předali výše uvedené  na stanoviště sběru nebezpečných odpadů 

osobně. Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec. 

 

   Fotbalový oddíl – podzimní sezóna 2019 -  hrací dny Neděle  

15.09.201917:00 6 Tuhaň  Okna Tuhaň 

22.09.2019 16:30 7  Okna V. Valtinov Okna 

29.09.2019 15:00 8 Mimoň B  Okna Mimoň 

06.10.2019 15:30 9 Okna  K. Šenov Okna 

12.10.2019 15:30  

Sobota 
10 Cvikov B  Okna Cvikov 

 

 Termín dalšího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Okna: 

středa 11. září od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 

http://obecokna.cz/
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=a9e94c8a-4162-435b-b2cc-9f2561c943be
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=172eff6f-c000-4833-acc8-e513ebf321c3
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=d4ea6609-a5f9-4024-8277-12eec0fb162b
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=911beb51-5114-4de3-9c04-1ac80c4ff7da
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=0bdc6f61-3eda-4d01-9132-43200c8a7df4
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
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                    Zprávy ze školy a školky v Oknech      
                          
 

 

Školní rok 2019/ 2020 jsme v okenské škole a školce slavnostně zahájili 2. září na školní zahradě. 

Za účasti paní starostky, rodičů, zaměstnanců a dětí, jsme se po prázdninách společně pozdravili, 

poslechli si státní hymnu a přivítali nové žáky. 

Do lavic prvního ročníku zasedlo čtrnáct žáků a dalších pět se vzdělává individuálně (domácí 

škola). Pilotní rok zahájila 6. třída, devět šesťáků se začíná seznamovat s německým jazykem, 

fyzikou a dalšími předměty 2. stupně. 

Posílen byl také učitelský sbor. Do tradiční školky nastoupila nová paní učitelka, ve školce i škole 

působí  noví asistenti pedagoga. V ženském kolektivu jsme přivítali pana učitele, který vyučuje ve 

všech třídách odborné předměty. Celý školní rok si budeme moci jeden týden v měsíci procvičovat 

své dovednosti v angličtině s rodilým mluvčím. V provozu bude i nadále školní družina a dětský 

klub. Od října se děti mohou těšit na zajímavé zájmové kroužky. 

V úvodu školního roku probíhají ve škole, školce a lesní školce schůzky s rodiči. 

 

Na konci září se těšíme na návštěvu  partnerské školy ve Španělsku. Deset žáků a čtyři učitelé se 

setkají v rámci projektu Erasmus+ KA2 s týmy z dalších evropských škol a prožijí spolu zajímavý 

týden. 

Vzájemná spolupráce škol a školek  v regionu i za hranicemi naší vlasti, je jednou z priorit Základní 

školy  a mateřské školy v Oknech. V plánu akcí na nový školní rok nechybí účast na aktivitách 

malotřídních škol a školek Českolipska a Novoborska. 

 

Během letních prázdnin byla v provozu čtyři týdny školka a proběhly čtyři turnusy příměstského 

tábora. V červenci a v srpnu bylo upraveno přízemí školy a přistavena terasa, kromě nového 

nábytku se děti mohou těšit z nové techniky. Ve třídách byly instalovány dataprojektory a škola 

pořídila novou sadu notebooků a tabletů. Na školní zahradě byly zhotoveny lavice z kmenů dubu a 

pracuje se na venkovní peci. Ve školce byla provedena významná renovace hracích prvků na 

zahradě a vykouzlen malovaný les. V lesní školce byl upraven terén přírodními chodníky a 

instalována naučná tabule. Většina nákupu a renovací byla provedena z dotací a sponzorských darů. 

 

Kapacita školy a školky je naplněna, aktuálně nemůžeme přijímat další děti. 

 

Více o činnosti školy a školky se můžete dozvědět na 

http://skola.obecokna.cz, fb : ZŠ a MŠ Okna 

                                                                                                      za ZŠ a MŠ Okna 

                                                                                                        Iveta Myšková 
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