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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 6.11.2019 

Přítomno: 7 zastupitelů –  Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková,                                                                              

                                                Michal Grolmus, Karel Holan, Květoslava Doubková  

Usn. č. 103/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti cesty, 
 č.j. B 640 006 150 19-OŘ HKR mezi Správou železniční  dopravní cesty, státní organizace jako 
povinná a obcí Okna jako oprávněná. Věcné břemeno se zřizuje pro pozemek p. č. 869/4 -
ostatní plocha v k. ú. Okna v Podbezdězí pro přístup na obecní pozemky p.č. 879 a p.č. 392/2 
v k.ú. Okna v Podbezdězí. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti cesty. 
 Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka  

Usn. č. 104/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti užívání – právo chůze a jízdy na 

pozemku p.č. 312/3 mezi obcí Okna – jako povinná a vlastníkem pozemku p.č. 312/10 – jako 

oprávněný, vše v k.ú. Okna v Podbezdězí. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o zřízení 

služebnosti užívání právo chůze a jízdy na pozemku p.č. 312/3. 

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

Usn. č. 105/2019 

Zastupitelstvo obce Okna  schvaluje podle § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, předložené zadání  

Změny č. 3  Územního plánu obce Okna dle přílohy, která je součástí tohoto usnesení. 

Hlasování:               pro: 4                      proti: 2                        zdržel: 1                   zajistí: starostka  

Usn. č. 106/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu pro Základní a Mateřskou školu Okna, 
příspěvkovou organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2020 ve výši 1 130 000,-Kč. 
Návrh rozpočtu bude zveřejněn na klasické úřední desce a v elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup na elektronické úřední desce obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka             

Usn. č. 107/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh přebytkového rozpočtu obce Okna na rok 2020 

s použitím třídy 8 – financování, v celkové výši příjmů 6 778 290,-Kč a v celkové výši výdajů 

6 682 517,- Kč – financování 95 773,-Kč. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na klasické úřední 

desce a v elektronické podobě umožňující dálkový přístup na elektronické úřední desce 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci prosinci oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

Renata Rejzková, Šárka Nýčová, Dagmar Brůžková, 

Magda Adámiková 

 

 

 

 

 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

obecního úřadu. Připomínky mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na veřejném 

zasedání Zastupitelstva obce Okna, které bude rozpočet na rok 2020 projednávat. Termín 

zasedání bude zveřejněn v zákonné lhůtě. 

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

Usn. č. 108/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019, ve kterém dojde k navýšení 

příjmů o částku  30 000,-Kč  a k navýšení výdajů o částku  30 000,-Kč. Jedná se o vyúčtování 

dotace na veřejněprospěšné práce za měsíc září 2019. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno 

s rozpočtovým opatřením a  výsledky hospodaření ke dni 31.10.2019 a bere na vědomí 

zprávu o výsledku hospodaření. 

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

Usn. č. 109/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obce Okna k 31.12.2019 a inventurní komisi ve 

složení: předseda – Karel Holan                                         členové – Libor Henc, Ivana Horčíková 

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

Usn. č. 110/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku 

z pobytu. 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. 111/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku 

ze psů. Tato vyhláška nabývá platnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení na úřední desce 

Obecního úřadu.  

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

                                                                                                                                             Eva Müllerová 
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Informace pro občany: 

 Poděkování 

Děkujeme okenským maminkám, okenské škole, paní Věře Horčíkové a dalším, kteří 

pomáhají při zajišťování zábavy a občerstvení na akce, které během roku pořádáme – viz 

pohoštění a koledy u rozsvícení vánočního stromu. 

 

 Setkání seniorů 

Vážení senioři, připomínám setkání ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 14.00 hodin ve 

víceúčelové místnosti na Obecním úřadě. 

 

 Změna otevírací doby sběrného dvora v areálu firmy Atmos 

Vážení občané od listopadu 2019 do konce března 2020 bude sběrný dvůr otevřený pouze  

v sobotu od 13.00 do 13.30 hodin. Ve všední dny se můžete na otevření domluvit na úřadě 

nebo na tel. čísle 607 187 371 pan Krupička nebo 724 168 476 starostka. 

 

 Okna odkanalizování a ČOV 

Občané se na mě obrací s dotazy ohledně oznámení o zahájení územního řízení, zda se musí 

dostavit na stavební úřad do Doks. Nemusí, pokud podepisovali na úřadě situaci, vědí jak 

bude připojení jejich pozemkem procházet, souhlasí s umístěním na pozemku a nemají 

k tomu další dotazy do Doks jezdit nemusí, nebo se mohou zeptat na našem úřadě v Oknech.  

Aktualizace PRVKUKU je před schválením radou Libereckého kraje. Územní řízení probíhá 

tak, že když se nám to někde nezadrhne, měli bychom podání žádosti teoreticky do konce  

ledna 2020 stihnout. 

 

 Dovolená na OU Okna 

Ve dnech 23, 27, 30 a 31.12 2019 čerpáme na obecním úřadě dovolenou, úřad bude zavřený. 

 

 Zasedání zastupitelsva 

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva naší obce v tomto roce bude ve středu 4.12.2019 od 

17.00 hodin.  

Vážení občané,   

přejeme klidné a veselé Vánoce a 

do nového roku hodně zdraví, štěstí 

 a úspěchů. 
                                                  Eva Müllerová 
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ZŠ a MŠ Okna 

Můj sen v základní škole v Oknech 

 

Jsou státy, ve kterých se každých deset let rozbourají pedagogické kolektivy a sestavují se nové. 

Jsou státy, ve kterých dostávají učitelé roční studijní volno. Systém se tak snaží zabránit 

vyhoření učitelů. Já to vyřešil po svém, jedno červnové středeční odpoledne jsem zaparkoval 

před základní školou v Oknech a byl jsem rázem zaujatý – starou budovou, velkou zahradou, 

křikem prvňáčků. Po dvaceti dvou letech jsem opustil střední školu plnou budoucích lékařů, 

umělců, učitelů či ekonomů a šel si za svým snem – učit na vesnici. 

Jak plavu v těch neznámých vodách, kde se kolem mě místo dravých osmnáctiletých žraloků 

motají sedmileté akvarijní rybičky, musí posoudit jiní. Plave se mi však dobře v kolektivu 

plném pozitivních, kreativních lidi, kteří jsou nadšení svou prací, a tak se ve škole stále něco 

děje. Paní ředitelka je v práci snad stále, a když ji náhodou telefonátem načapu doma, zjistím, 

že tam má dvacítku dětí. Stále se zpívá, řada mých kolegyň hraje na nějaký hudební nástroj, 

většina jich ovládá angličtinu daleko lépe než já. Když jsem naší výtvarkářce navrhl, že se 

zkusíme přihlásit do výtvarné soutěže o kůrovci, odpověděla jen: „Jasně“.  A další týden jsme 

už s dětmi tvořili. 

Akce stíhá akci. Ještě jsem nevstřebal Podzimní slavnost, jarmark, Magickou noc, 

Svatomartinský průvod, oslavy třicátého výročí Sametové revoluce a už řešíme, jak proběhnou 

Vánoce, či dokonce jak to bude v červnu.  Obrovský kus práce při víkendových a odpoledních 

akcích odvádějí družinářky. Ve většině tříd mám k dispozici asistentky pedagoga, které mě 

vykryjí, kdykoliv potřebuji pracovat s konkrétním žákem nebo jsem si nakopíroval málo 

písemek. 

Líbí se mi spolupráce s rodiči. Jsou vtaženi do dění, aktivně se účastní všeho, co mezi dětskými 

lavicemi vymyslíme při úterních velmi brzkých poradách. Řada mi jich nabídla tykání, někteří 

dokonce chodí na můj kroužek pátrání v rodokmenech (a že už jsme nalezli zajímavé předky, 

kteří se zapsali do dějin našeho národa). Ani má milovaná chemie mi nechybí. Malé děti 

nasávají informace jako houby vodu. Možná ještě nechápou principy, ale zaujme je ohnutí 

proudu tekutiny pomocí eurodesek, reakce octu se sodou i trochu náročnější fire ball. 

Ano, děti jsou v Oknech to hlavní. Nezvoní nám, ale přitom jsem ještě nezaznamenal, že by 

někdo významně poklepával na hodinky – ať už kolegyně na začátku hodiny, nebo děti na jejím 

konci. Neřeším tykání. Některé děti mi říkají „Milane“, některé „pane učiteli“. Za čtvrtstoletí 

ve školství vím, že na oslovení se autorita postavit nedá. Pro učitele prvouky, přírodovědy nebo 

přírodopisu je obrovskou devízou naše zahrada i širší okolí s potokem, lesíkem, vodní nádrží či 

čerstvě vysázenými jedlými kaštanovníky. Lovili jsme fotopastí kunu, vyzkoumali, že tříkmen 

našeho javoru má listy klenu i mléče, objevili rozsivky v nedalekém prameni, vytvářeli si model 

buňky, ve kterém nám plody dýní nahrazovaly vakuoly, mitochondrie a jádro. 

A když se rozjedu a začnu žáky zasypávat pojmy z rejstříku, který jsem absorboval během dvou 

dekád na gymnáziu, vzpomenu si na svůj první den v Oknech a slova své budoucí nadřízené: 

„My hlavně chceme, aby k nám děti chodily rády.“   

                                                                                                                      Milan Bárta, učitel  
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