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Milé děti, v neděli 31.5.2020 od 13.00 hodin jsme pro vás připravili oslavu 

dětského dne na hřišti v Oknech. Lety vrtulníkem jsou pro děcka od 3 do 14-ti 

let zdarma, letenky vám včas doručíme. Pro ostatní je cena letu 600,-Kč.  

Menší děti zabaví Honza Popleta a užijí si skákací hrad.  

Těšíme se na vás !!!!!! 

 

 

 

 Očkování psů a koček 

Termín: neděle 31.5.2020 od 11.00 do 11.30 hodin u Obecního úřadu 

Cena: vzteklina 250,-Kč 

           kombinace + vzteklina 400,-Kč ( pes i kočka ) 

           čip 400,-Kč 

Očkování bude provádět veterinární lékař MVDr. Martin Russ ze Sosnové 

 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

KVĚTEN 2020 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci KVĚTNU oslavili 

 

 

 

 
 
  

 

nebo oslaví životní jubileum:  

 

Zdeňka Valentová, Jan Kuncl, Michal Grolmus,  
Michaela Králová 

 

 OKNA KANALIZACE A ČOV 

Naše žádost o dotaci na kanalizaci a čistírnu probíhá kolečkem hodnocení na SFŽP. 
Poslední informace je, že bychom se výsledek měli dozvědět v červnu. Při kladném 
výsledku hodnocení bude 1. krok výběrové řízení na dodavatele a od výsledné ceny se 
bude odvíjet financování, které se neobejde bez úvěru. Vzhledem ke snížení daňového 
příjmu obcí vlivem Covid 19 uvažujeme  o příspěvcích od občanů, které by nám pomohly 
částečně doplatit 36 % ze zbývajících výdajů. Dofinancování z Mze o kterém jsme 
uvažovali nám zamítli. Budeme samozřejmě příští rok žádat o finanční pomoc i LB kraj. 
Rozhodující pro nás bude přidělená částka dotace a vysoutěžená cena zakázky.                                  
Eva Müllerová 

 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 6.5.2020 

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

                                                Michal Grolmus, , Karel Holan , Květoslava Doubková  

 

Usn. č. 39/2020 

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

Usn. č. 40/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční příspěvek pro Hospic svaté Zdislavy o.p.s. Liberec.  

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v podobě daru pro Hospic svaté 

Zdislavy o.p.s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec, IČO 28700210 ve výši 2 000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem darovací smlouvy. 

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

Usn. č. 41/2020 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se souhlasem krajského úřadu Libereckého kraje 

s provozováním a řádem veřejného pohřebiště v obci Okna ze dne 20.4.2020. Na základě 

tohoto souhlasu Zastupitelstvo obce schvaluje Řád pro pohřebiště v obci Okna, který nabývá 

účinnosti 15-tým dnem po vyvěšení na úřední desce klasické i elektronické obce Okna. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  
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Usn. č. 42/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na pořízení mulčovače na údržbu ploch v parcích, 

kde by mulčování vzhledem k předpovědi sucha bylo vhodnější než klasické sekání. 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup mulčovače k traktoru od firmy Agrozetcentrum Mladá 

Boleslav, Regnerova 1420, IČO 61676985, Mladá Boleslav za nabídkovou cenu 71 566,- s DPH. 

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

Usn. č. 43/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 36/2020 ze dne 11.3.2020 z důvodu 

chybně uvedené částky v žádosti o převod hospodářského výsledku za rok 2019 do 

Rezervního fondu Základní a mateřské školy Okna, příspěvkové organizace. 

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

Usn. č. 44/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce Základní školy a Mateřské školky Okna, Mgr. Ivetě 

Myškové, převod hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 27 069,81 Kč do Rezervního 

fondu Základní školy a Mateřské školky Okna, příspěvkové organizace, okr. Česká Lípa. 

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

Usn. č. 45/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu 

obce Okna mezi obcí Okna, IČO 00673412 a Základní školou a Mateřskou školou Okna, 

příspěvkovou organizací, okr. Česká Lípa, IČO 72742356 na předfinancování projektu 11703 – 

IROP, identifikační číslo 117D03O001249, název „ Odborná jazyková učebna „ ve výši 

2 371 047,-Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci. 

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

Usn. č. 46/2020 

Zastupitelstvo bere na vědomí zadání vypracování geometrického zaměření pozemků p.č. 

868/43 a st. 102 v k.ú. Okna v Podbezdězí. Po obdržení geometrického plánu, kde bude 

oddělena část pro žadatele o odkup části p.č. 868/43 a část z st. 102 kterou odkoupí obec 

Okna z důvodu vedoucího chodníku přes tento pozemek, se bude schvalovat záměr o směně 

pozemků s doplatkem. 

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

Usn. č. 47/2020 

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

Jedná se o pozemek p.č. 868/26 o výměře 8271 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob 

využití ostatní komunikace, v katastrálním území Okna v Podbezdězí, z něhož bude 

geometrickým plánem oddělena část cca 55 m2. Přesná výměra bude stanovena 

geometrickým plánem po zaměření pozemku 

Navržená cena: 350,-Kč/1m2. Cena je určená na základě znaleckého posudku na obdobný 

pozemek p.č.868/26. 

Náklady na zaměření pozemku hradí žadatel. 

Hlasování:               pro: 7                     proti: 0                        zdržel: 0                    zajistí: starostka 
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Usn. č. 48/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí státní finanční podpory z 

Ministerstva zemědělství České republiky čj. 8759/2020-MZE-15131 v rámci programu 129 

300 „PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A 

KANALIZACÍ II“ na dofinancování akce „ Okna – odkanalizování obce a ČOV“. 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na zpracování výše uvedené žádosti firmou ALKY, 

Střelecká 2379, 193 00, Praha 20, IČO 75883635, zastoupená Ing. Lukášem Lánským za 

nabídkovou cenu 90 000,-Kč. Částka 25 000,-Kč bude uhrazena po odevzdání žádosti na MZe 

a částka 65 000,-Kč bude uhrazena v případě zveřejnění v seznamu schválených žádostí. 

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

Usn. č. 49/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Truhlářství M+M, Miloslav Moudrý, Sluneční 111, 

472 01 Doksy, IČO 63170272 na opravu herních prvků na dětském hřišti zjištěných při revizní 

kontrole 2020. Jedná se o opravu překlápěcí houpačky a opravu sestavy horolezecké stěny za 

nabídkovou cenu 21 296,-Kč s DPH. 

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

Usn. č. 50/2020 

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

příspěvkovou organizaci ve výši 18 183,-Kč. 

Částka  9 983,-Kč je určena na opravu kyvadlové houpačky na základě revizní zprávy 2020. 

Částka  8200,- Kč je určena na zakoupení a montáž boileru pro ZŠ Okna. 

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

Usn. č. 51/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2020, kde došlo v rozpočtu obce 

k navýšení příjmů o částku 140 390,- Kč a k navýšení výdajů o částku 18 183,-Kč. 

Saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 ( 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech ve výši: - 122 207,- Kč ). 

Navýšení příjmů – finanční příspěvek na těžbu kůrovcového dřeva. 

Navýšení výdajů – navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Okna, příspěvkovou organizaci na opravu 

kyvadlové houpačky a výměnu nefunkčního boileru v ZŠ Okna. 

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

Usn. č. 52/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout část pozemku p.č. 168/4 a 174/4 v k.ú. Okna 

Podbezdězí, jedná se o část cca 500 m2. 

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

Usnesení nebylo přijato 

 

 Další veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna plánuji na 17. června 

2020 

                                                                                                                                 Eva Müllerová 
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