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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 2.3.2016.  

(Přítomno – 6 zastupitelů)  
 

Usn. č. 17/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna.  
Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 18/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 

Usn. č. 19/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo položkový rozpočet vyúčtování zakázky na opravu hromosvodu na 
Základní škole v Oknech. 

Zastupitelstvo obce porovnalo položkový rozpočet vyúčtování se skutečně zjištěnými údaji o 

spotřebě montážního materiálu. Byly zjištěny drobné rozdíly, které neovlivnily cenu díla. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedenou opravu hromosvodu za ukončenou dle 

provedené zprávy o revizi elektrického zařízení dle ČSN 331 500 a ČSN EN 62305-1-5. 

Projektovou dokumentaci revizní technik nepožadoval. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí doporučení kontrolního výboru ohledně projektové 

dokumentace a dohodlo se v případě další změny na budově Základní školy projektovou 

dokumentaci pořídit.  

Hlasování:                  pro: 6                     proti: 0                 zdržel: 0                     zajistí:starostka     
 

Usn. č. 20/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo připomínky a doplnění k úpravě Strategického rozvojového 
dokumentu obce Okna. 

 

Usn. č. 21/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Okna pro rok 2016 Fotbalovému 
klubu Okna.  
Dotace bude využita na náklady na provoz, údržbu pronajatého sportoviště a sportovních kabin 
( výměna oken ), výstavbu odrazové tenisové stěny, opravu vodovodní přípojky a výměnu stávajících 
střídaček za nové. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka     
 

Usn. č. 22/2016 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

BŘEZEN 2016 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci BŘEZNU oslavili 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ředitelství ZŠ a MŠ Okna o převod  hospodářského výsledku 

do rezevního fondu  školy.  

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka    
 
Usn. č. 23/2016  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP – 12 - 4003009/VB002, 
název stavby CL Okna ppč. 174/10, přeložka NN mezi obcí Okna ( povinná ) a ČEZ Distribuce 
a.s. Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035. 
Věcné břemeno bude sjednáno za jednorázovou náhradu 1 000,-Kč. 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka    
 
Usn. č. 24/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro Centrum zdravotně 
postižených Libereckého kraje, o.p.s., Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy. 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka    
 
Usn. č. 25/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnuti finanční výpomoci pro Český svaz včelařů z.ú., 
základní organizace Doksy, okresní výbor Česká Lípa. 
Zastupitelstvo obce pvěřuje starostku podpisem darovací smlouvy. 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka    
 
  
 
                                                                                                                                           Eva Müllerová 

 

  

 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

Veronika Formánková, Miluše Havlová, Pavel Müller, Petr Uhlíř,  
Jana Větrovská 
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                INFORMACE PRO OBČANY: 
 
 

     

Odpovědi na otázky ohledně kotlíkových dotací  naleznete na těchto oficiálních stránkách 

Libereckého kraje: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace. Liberecký kraj jako 

budoucí poskytovatel kotlíkových dotací regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace  

KONTAKTY 

email: kotliky@kraj-lbc.cz       telefon: 485 226 579  

adresa: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 641 80  Liberec 2    

OSOBNÍ KONZULTACE na Krajském úřadě Libereckého kraje si prosím předem domluvte!!!                                                         

Příjem žádostí byl zahájen 25. 1. 2016 od 7:00 v sídle krajského úřadu. Podání bude možné jak fyzicky 

na místě, tak poštou. Příjem žádostí končí nejpozději dne 30. 06. 2017 v 15:00 hod., nebo dne, kdy 

celková výše prostředků (navýšená o 20 % s cílem vytvořit zásobník projektů) alokovaná pro program 

bude vyčerpána součtem všech došlých žádostí o dotaci. Nastane-li tento den před 30. 06. 2017, 

bude Krajský úřad o této skutečnosti informovat na svých webových stránkách. Poskytovatel dotace 

si vyhrazuje právo ukončit průběžný příjem žádostí v dřívějším termínu.                                             

Pokud nemáte přístup na internet, můžete využít počítač v místní knihovně, nebo poskytneme 

informace na obecním úřadě. 

Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj 

Místní akční skupina LAG Podralsko (www.lagpodralsko.com) je správcem značky  „Regionální 

produkt Lužické hory a Máchův kraj“. Tato značka slouží k podpoře a propagaci drobných výrobců 

z daného regionu.  V současné době místní akční skupina přijímá žádosti na certifikaci nových 

výrobků. Přihlásit se může každý výrobce z oblasti, která je vymezena územím obcí vyjmenovaných 

v pravidlech pro certifikaci (pravidla i formulář přihlášky najdete na www.dobry-vyrobek.cz) a který 

splňuje kritéria místní výroby, tradici výroby v regionu, podíl ruční práce a šetrnost výrobku a obalu 

k životnímu prostředí. Při splnění všech kritérií – respektive dosažení potřebného bodového 

hodnocení dostane výrobce certifikát, který ho opravňuje po dobu dvou let užívat značku 

regionálního produktu a využívat propagaci, kterou naše místní akční skupina těmto výrobkům 

poskytuje. Noví zájemci by měli své přihlášky doručit do 13. 5. 2016 – pokud to nestihnou, mohou tak 

učinit kdykoli, při dostatečném počtu přihlášek proběhne certifikace i mimo tento termín 

Tělovýchovná jednota  – rozpis fotbalových utkání: duben 2016 

20.03.2016 15:00 Ne 16 14 - Tuháň 3 - Okna Tuháň 

27.03.2016 15:00 NE 17 3 - Okna 15 - VOLNO Okna 

03.04.2016 16:00 NE 18 1 - Polevsko 3 - Okna Polevsko 

10.04.2016 16:00 NE 19 3 - Okna 2 - Zahrádky Okna 

16.04.2016 16:30 SO 20 16 - Loko Č.L. B 3 - Okna Loko Č.L. 

24.04.2016 16:30 NE 21 4 - Noviny 3 - Okna Noviny 
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Zprávičky z tradiční školičky …... 
Seriálek o řemeslech 
 
     Na počátku nového roku se děti ve školce setkaly se sklářkou a rytečkou Markétkou. Markétka 
dětem vysvětlila a prakticky ukázala, jak vzniká křehká krása. Připravila si také dílničky pro děti a každý 
si mohl barvami na sklo vyzdobit svou skleničku, kterou se mohl pochlubit doma rodičům. 
    Protože se blíží svátky jara, podařilo se nám pozvat další šikovné a řemeslně zručné lidičky – 
košíkáře – paní  Libušku Bláhou a pana Tomáše Bláhu z Obory, kteří umí velmi kreativně pracovat s 
proutky. Pod jejich dlaněmi vznikaly nádherné jarní dekorace z březového proutí, které si předškoláčci 
dozdobili podle své fantazie. V březnu jsme také společně s kamarády z Provodína navštívili 
Šestajovice u Prahy a ve svíčkárně mohly děti prakticky sledovat, ale i si vyzkoušet výrobu svíček a 
mýdla. 
     Těšíme se na další jarní dny, které budou ve znamení dalších řemesel. Čeká nás dílnička a povídání s 
hrnčířem Josífkem Valentou z Housky, rozhovory s paní knihovnicí  Jarmilou Meixnerovou a také 
tradiční společná akce s MŠ Provodín – Celé Česko čte dětem. Na základě hlasování dětí, vyhrála kniha 
Malá čarodějnice. 
Děkujeme panu  Karlu Holanovi za velkou pomoc a podporu, kterou věnuje naší školce. 
 
             Krásné jarní dny Vám za mateřskou školu   přejí         Iveta Steimarová a Tereza Tvrdková 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 

15.3.2016. 

(Přítomno – 4 zastupitelů, 3 zastupitelé omluveni)  

 

Usn. č. 27/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna.  
Hlasování:               pro: 4                     proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 28/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 

Usn. č. 29/2016 

Zastupitelstvo obce vybralo a schválilo pro svoz bioodpadu v roce 2016 firmu Družstvo Březovice 33, 
IČO 25742892. 
 

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

Usn. č. 30/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje  provést opravu místních komunikací  v termínu 1.6.2016 -1.7.2016, 
bez ohledu na výsledek žádosti o dotaci. 
 

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

Usn. č. 31/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  Strategický rozvojový dokument obce Okna na období  
2015 – 2020. Tento dokument bude k nahlédnutí na obecním úřadě a webových stránkách obce 
Okna. 
 

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

Usn. č. 32/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 15.3.2016 a schvaluje  rozpočtové 

opatření č. 1/2016. 

Rozpočtové příjmy navýšeny o 112 400,-Kč. 

Rozpočtové výdaje navýšeny o 112 400,-Kč. 

Rozpočtové opatření je přílohou tohoto usnesení. 

 

Hlasování:                   pro: 4                        proti: 0                 zdržel: 0               zajistí: p. Palusková    
 
                                                                                                                             Eva Müllerová 
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