V sobotu 27.června 2020 od 10 hodin na hřišti v Oknech
se bude konat

5.ročník

AMATÉRSKÉHO NOHEJBALOVÉHO TURNAJE

WYTLUČENÁ WOKNA
Zájemci se mohou hlásit u organizátora akce do pátku 26. června 2020.
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

Další informace:
- zápisné 0,-Kč
- každé mužstvo si vymyslí název pro tento turnaj
- občerstvení vlastní
Vážení občané, obracíte se na mě s dotazy ohledně opravy křížku u autobusové
zastávky, Základní školy a situace žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV. Odpovědi, které
zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uvádím níže:


Rekonstrukce kříže u autobusové zastávky s názvem Boží Muka byla dokončena.
V průběhu léta budeme ještě realizovat úpravy okolí křížku, aby byl lépe viditelný.
Cena opravy kříže 219 661,-Kč
Přiznaná podpora z MMR 153 762,-Kč – závěrečné vyúčtování se připravuje.



V současné době probíhají stavební úpravy Základní školy.
Jedná se o opravu střechy ( nová střešní krytina ), nové stropy, v půdních prostorách
vznikne jazyková učebna, místnost pro pedagogy, spisovna ( archív ), sociální zázemí
( toaleta, umyvadlo ).
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Přiznaná podpora z MMR 2 371 047,-Kč.
Vysoutěžená cena 3 158 953,- Kč.
Doplatek zřizovatele 787 906,-Kč. Doplatek zřizovatele se navýší o cca 900 000,-Kč.
Vícenáklady vznikly při odkrytí podlahy na půdě. Trámy jsou napadené ve velkém rozsahu
dřevomorkou. Položkový rozpočet se tvoří a náklady budou vyčísleny přesně.
Pro bezpečnost dětí jsme se rozhodli staré stropy zbourat a pořídit nové. Souvisí s tím i
nové el. rozvody a omítky.
Na provoz školy dostává obec peníze ve sdílených daních.
Příspěvek od státu za rok 2019 byl 1 663 130,-Kč.
Budova školy je majetek obce, střecha a půda byly v havarijním stavu, není se co divit u
budovy 140 let staré.
Oprava je nezbytná.


Kanalizace a ČOV, zatím nevím, rada zasedala minulý čtvrtek, volala jsem kontaktní
osobu pro naši obec pro konzultaci, také jí ještě seznam podpořených žádostí nezaslali,
počítá do konce tohoto týdne nebo příští týden, bude nás kontaktovat.

 Fotbalové utkání v Oknech: Starý Šachov – Okna v neděli 28.6.2020 od
15.00 hodin

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci ČERVNU oslavili
nebo oslaví životní jubileum:

Libuše Strnádková, Milan Petráš, Jan Grňo,
Marie Fiřtová, Veronika Maubach


USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 17.6.2020

Přítomno: 7 zastupitelů – Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková,
Michal Grolmus, , Karel Holan , Květoslava Doubková
Usn. č. 56/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace za rok 2019.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 57/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Okna, za rok 2019.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 58/2020
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Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Okna za rok 2019 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2019, kde nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Okna za rok 2019.
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Okna bez výhrad. Návrh
závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl před projednáním řádně
vyvěšen po dobu 15 dnů na elektronické i klasické úřední desce Obecního úřadu.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 59/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Podralsko, jehož jsme
členem.
Usn. č. 60/2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravy a finanční navýšení v projektu stavební úpravy ZŠ
Okna s názvem Půdní vestavba učebny. Projekt je financovaný za podpory MMR ve výši 2 371 047,Kč. Doplatek zřizovatele se navýší o 941 713,-Kč.
Oprava střechy budovy a podlahy půdy byla nezbytná. Podlaha půdy byla v havarijním stavu a střecha
také. Stáří budovy je 140 let. S finanční podporou MMR se zhodnotí majetek obce a především
vytvoří bezpečné prostředí pro děti. Navýšení rozpočtu zapříčinilo při odkrytí trámů jejich napadení
dřevomorkou, tak že se z důvodu bezpečnosti rozhodlo staré stropy nahradit novými.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 1
zajistí: starostka
Usn. č. 61/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2020, kde došlo v rozpočtu obce k navýšení
příjmů o částku 60 000,- Kč a k navýšení výdajů o částku 1 001 713,-Kč.
Saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 ( 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech ve výši: + 941 713,- Kč ). Navýšení příjmů – dotace na veřejně prospěšné práce.
Navýšení výdajů – vícepráce při úpravě půdních prostor v budovy ZŠ Okna, dotace na veřejně
prospěšné práce.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 62/2020
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výkonu technického dozoru na stavbu Rekonstrukce školního hřiště
ZŠ Okna, mezi Obcí Okna, Okna 40, 471 62 Okna, IČ: 006 73 412, zastoupená starostkou p. Evou
Müllerovou a Ing. Milan Jahn – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Provodín č. p. 162, 471 67
Provodín, IČ:104 03 299 za nabídkovou cenu 9 000,-Kč.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 63/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 868/26 o výměře 8271 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, zapsaném na listu vlastnictví č. 1 v k. ú. Okna
v Podbezdězí, z něhož byla geometrickým plánem č. 478-27/2020 oddělena část p.č. 868/91 o
výměře 56 m2, která je předmětem prodeje za cenu 19 600,-Kč.
Kupující: V.K.a M.K Okna.
Náklady na zaměření pozemku a náklady za návrh vkladu 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

Příští zasedání zastupitelstva obce Okna – středa 16.7.2020.
Eva Müllerová
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Zprávy ze školy a školky v Oknech

Po měsících on-line výuky byl na konci května obnoven provoz školy a školky, na začátku června
se do školy vrátili i žáci 6. třídy. Protože byla ve škole zahájena rekonstrukce půdních prostor,
vyučování probíhá ve třídách v přízemí školy a na Obecním úřadě, ale hlavně venku – na zahradě,
ve venkovní učebně a ve stanech, v lese a v parku. Děti ze školy a ze školky již také mohou
opouštět areál a proto se vydávají na výlety, do bazénu a do kina.
Školní rok bude zakončen ve čtvrtek 25. května Zahradní slavností a v pátek 26. června předáním
vysvědčení.
Provoz školky bude ještě pokračovat následující dva týdny v červenci a poslední dva týdny v srpnu.
Škola v létě organizuje pět příměstských táborů zaměřených na cyklistiku, poznávání kraje a
přírody, vyrábění a sportování.
Do budoucí 1. třídy bylo přijato dvacet dětí, další nové děti nastupují i do dalších ročníků. Kapacita
školy je naplněna. Do mateřské a lesní školky nastupují také nové děti, kapacita je také obsazena.
Aktuálně nemůžeme další děti do školy a školky přijímat.
Významné úspěchy
– Škola zaznamenala velké úspěchy s on-line výukou, kterou vymyslel a realizoval pan učitel
Bárta. O způsob výuky projevila zájem mnohá media – Novinky.cz, Česká televize...
– Náměstkyně ministra školství navštívila naši školu a zajímala se o problémy, se kterými se
školy potýkají. Nabídla naší škole stát se pilotní v projektu MŠMT - aplikace on-line výuky
do bežného provozu škol.
– Škola byla vybrána ke spolupráci s Pedagogickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem a po
roční zkušební spolupráci by se mohla stát fakultní školou (v naší škole by působili studenti
učitelství a získávali by pedagogickou praxi pod vedením našich učitelů).
– Ředitelka školy byla rodiči, kolegy a veřejností nominována na prestižní pedagogickou cenu
Global Teacher, postoupila do semifinále.
– Učitelka Bára Myšková uspěla ve velké konkurenci zájemců a byla vybrána na místo
učitelky do Evropské školy v Bruselu.
Pracovní místa ve škole a ve školce
Škola a školka bude od září zaměstnávat celkem 28 osob, z nichž necelá polovina jsou občané
Oken. Další zaměstnanci budou dojíždět z Doks, Chlumu, Starých Splav, Bělé p. B., Mšena, České
Lípy, Nového Boru.
Poděkování
Děkuji zaměstnancům naší školy a školky za úsilí a nadšení, které věnují rozvoji našeho zařízení.
Děkuji rodičům za důvěru, pomoc a spolupráci.
Děkuji zřizovateli Obci Okna za podporu naší školy a školky.
Více informací lze získat na http://skola.obecokna.cz nebo na facebooku ZS a MS OKNA
napsala Iveta Myšková
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