
Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna 
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz 

                                 Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476                                  
Stránka 1 

 

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci KVĚTNU oslavili 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dětský den v Oknech  
 

Zveme všechny děti na oslavu dětského dne na fotbalovém hřišti v Oknech 
v neděli 11. června od 14.00 hodin.  
Čeká vás vystoupení „ Honza Popleta a jeho bublinová šou“.  
Malování na obličej pro každé děcko. 
Budou připraveny soutěže o ceny, pohoštění, opékání vuřtů.  
Nebude chybět již tradiční autodráha pana Myslivce. 
Přijďte, těšíme se na vás. 
 
 
 
  

 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

Bohumila Bednaříková, Daniel Hladík, Ladislav Jareš, 
 Jaroslava Jarešová, Roman Klogner, Jan Komberec, Milan Vysušil 

 

 

 

 

Informace pro občany: 
 

 SBĚROVÝ  DEN 

Dne 27. května 2017 v sobotu proběhne v naší obci sběr nebezpečného 

odpadu. 

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

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

KVĚTEN 2017 

http://obecokna.cz/
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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: 

U separátních kontejnerů ( u Zemanů ) 
10 25  –  1040 hod. 

U Obecního úřadu 10 45   –  11 00 hod. 

 Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady 

    na stanovišti sběru nebezpečných odpadů osobně 

  Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec. 

 
 

 

 Očkování psů a koček 

V neděli 14.5.2017 proběhne v naší obci očkování psů a koček. 
Očkování bude provádět MVDr. Russ ze Sosnové. 
Místo: Dětské hřiště u Základní školy Okna.  
Čas:     11.00 – 11.30 hodin. 
Cena:   Kombinace včetně vztekliny ( kočky i psi ) – 350,-Kč 
             Pouze vzteklina ( kočky i psi ) – 250,-Kč  
Další nabídka: odčervovací tablety 
                          preparáty proti blechám a klíšťatům 
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 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 konce května 2017 – pokud to 

nestihnou, mohou tak učinit kdykoli, při dostatečném počtu přihlášek proběhne 

certifikace i mimo tento termín. 

J. Šolc, LAG Podralsko 

 Pojízdná prodejna MASO A UZENINY 

Vážení občané, pojízdná prodejna nebude do naší obce zajíždět. Rozhodl o 

tom majitel, který omezil okruh zásobování. Pokusíme se zajistit jiného 

dodavatele.  

 Fotbalový oddíl – zápasy v Oknech v květnu a červnu: 

                  Sobota     6. 5. 2017     17:00                       Okna - Brniště                      

                  Sobota   13. 5. 2017     15:00                       V.Valtinov - Okna                         

                  Neděle    28. 5. 2017    17:00                        H.Libchava - Okna                        

                  Sobota     3. 6. 2017     17:00                       Okna - Mimoň B                                 

                  Středa      7. 6. 2017     17:00                       Noviny - Okna                                     

                  Sobota   10. 6. 2017     17:00                       Okna - Loko Č.L. B                            

                  Sobota   17. 6. 2017     17:00                       Pertoltice - Okna                                  

                  Sobota   24. 6. 2017     17:00                       Okna - N.Oldřichov                                 

http://obecokna.cz/
http://www.lagpodralsko.com/
http://www.dobry-vyrobek.cz/
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 Informace ze ZŠ a MŠ Okna 
 
 
 

Jak dopadl zápis do 1. ročníku pro školní rok  
2017/ 2018 na naší škole? 
K zápisu do 1. ročníku se přihlásilo 18 zájemců, čtyři z nich dostanou odklad 
povinné školní docházky. Budoucí prvňáčci budou do naší školy docházet z 
těchto obcí : Okna (1), Bezděz (1), Bělá p. B.(1), Dubá (2), Bořejov (1), Ždírec (1), 
Dubová hora (1), Obora (1), Doksy (1), Skalka (1), Žandov (1), Křižany (1), 
Valeč (1). 
 
Jak dopadl zápis do naší mateřské a lesní školky pro školní rok 2017/ 2018 ? 
K zápisu do mateřské a lesní školky se dostavilo celkem 16 zájemců. Z tohoto 
počtu projevili zájem o přijetí dítěte do mateřské školky tři rodiče : Okna (1), 
Bořejov (1), Doksy (1). Do lesní školky bude zapsáno 13 dětí : Okna (2), Obora 
(1), Doksy (2), Bezděz (2), Dubá (1), Nosálov (1), Nový Bor (1), Česká Lípa (2), 
Liběchov (1). Pět dětí z tohoto počtu jsou děti předškolní, které se budou 
vzdělávat individuálně v domácím prostředí. Děti na "domácím vzdělávání" se 
budou účastnit vybraných aktivit a akcí našeho zařízení. Rodiče budou se 
školkou komunikovat a pravidelně konzultovat domácí vzdělávání s učitelkami. 
Od nadcházejícího školního roku mají rodiče povinnost zapsat své dítě do 
mateřské školy, pokud je v předškolním věku (5 let).  
 
Úspěch žákyně okenské školy 
Žákyně 5. ročníku, Julie Valentová, uspěla v přijímacích zkouškách na víceleté 
gymnázium v Mladé Boleslavi. Blahopřejeme ! 
 
Provoz mateřské školky a lesní školky o letních prázdninách 
V době letních prázdnin bude probíhat rekonstrukce podlah v 1. patře mateřské 
školky. Z těchto důvodů nebude mateřská školka v provozu. Lesní školka bude v 
provozu do 14. července a poté od 14. srpna. Dětem z mateřské školky bude 
nabídnuta v době letních měsíců docházka do lesní školky. 
 
Společná akce školy, lesní a mateřské školky – Otvírání studánek 
Děti ze školy a ze školky se pokusí ve čtvrtek 11. května najít a obnovit studánku 
nedaleko obce Okna. Studánka se nalézá na kraji lesa směrem na Lučinaté údolí, 
které vede do Ždírce. U vyčištěné studánky se možná zjeví i studánková víla... 

                                                                                                         Iveta Myšková 

http://obecokna.cz/
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 12.4.2017.  

(Přítomno – 7 zastupitelů)  

Usn. č. 34/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                     
Usn. č. 35/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Pek, pan Tomáš 
Gottstein.  
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0              
Usn. č. 36/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
Usn. č. 37/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelství ZŠ a MŠ Okna převod hospodářského výsledku 
z roku 2016 do rezervního fondu školy. Jedná se o částku 10 441,31 Kč.  
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 38/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Okna za rok 2016. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: p. Palusková 
Usn. č. 39/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace za rok 

2016. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: p. Palusková 
Usn. č. 40/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Okna do roku 

2019. 

Hlasování:                pro: 7                       proti: 0                      zdržel: 0                   zajistí: starostka   
Usn. č. 41/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016 provedenou 
odborem kontroly Libereckého kraje, kde nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 
Usn. č. 42/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení zmařené investice z majetku Obce Okna v celkovém 

objemu 337.150,- Kč  -  Propojení budovy MŠ s objektem hospodářské budovy. Seznam 

nedokončené investice tvoří přílohu č. 1. tohoto usnesení. 

Hlasování:                pro: 7                       proti: 0                 zdržel: 0                  zajistí: p. Palusková   
Usn. č. 43/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 330/8 o výměřě 304 m2,   druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna 
v Podbezdězí za cenu 12 160,-Kč. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Kupující: Ing. Petr Mlejnek, Okna č.p. 101. 
Záměr o prodeji byl 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 
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Usn. č. 44/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 330/6 o výměřě 327 m2,   druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, zapsaném na listu vlastnictví č. 1 v k. ú. Okna v 
Podbezdězí za cenu 13 080,-Kč. 
Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Kupující: Paní Zdena Šulcová, Okna č.p. 94. 
Záměr o prodeji byl 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 
Usn. č. 45/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Oprava střešní krytiny na budově Obecního 

úřadu. “ Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše 

uvedené zakázky firmu: Petr Heptner, Žďár 67, 471 62 Okna, IČO 49107925. 

Nabídková cena: 238 500,-Kč ( není plátcem DPH ). 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 46/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Oprava místní komunikace k nádraží  ČD.“ 

Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše uvedené 

zakázky firmu: Firesta – Fischer, rekonstrukce, stavby a.s., Weilova 2e/1450, 102 23 Praha 10, 

IČO 25317628. 

Nabídková cena: 251 812,-Kč ( bez DPH ). 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 47/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000,-Kč pro Český 
svaz včelařů, z.s., základní organizace Doksy, 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 48/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017, kde došlo pouze k přesunu 

položek. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky 

hospodaření obce k 30.3.2017 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 49/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje možnost zapojení do společného řízení v rámci Mikroregionu 

Podralsko na výběr dodavatele na svážení komunálních odpadů.  

Hlasování:               pro: 0                      proti: 7                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usnesení nebylo přijato. 

Usn. č. 50/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost zúčastnit se valné hromady Severočeské 

vodárenské společnosti dne 15.6.2017 v Teplicích. 

http://obecokna.cz/
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Usn. č. 51/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje povodňový plán vypracovaný firmou Firesta – Fišer, IČO 

25317628 pro plánovanou rekonstrukci mostku „ Propust P 10.“ 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                      zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 52/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí námět od občanů na vybudování „ Workout“ hřiště pro 

mládež. Zastupitelstvo obce se rozhodne při tvorbě rozpočtu na rok 2018. 

 

                                                                                                                                        Eva Müllerová 

 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 25.4.2017.  
Přítomno 5 zastupitelů, 2 zastupitelé omluveni. 

Usn. č. 53/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 5                     proti: 0                       zdržel: 0                     
 
Usn. č. 54/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník, pan 
Michal Grolmus. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                        zdržel: 0     
                
Usn. č. 55/2017 
Zastupitelstvo obce odložilo kontrolu usnesení z minulého zasedání na příští veřejné zasedání 
zastupitelstva obce. Důvodem je krátká lhůta od posledního zasedání. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                        zdržel: 0     
 
Usn. č. 56/2017 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého 

kraje Program č. 2.1 – Program obnovy venkova na projekt s názvem „Rekonstrukce místních 

komunikací v obci Okna 2017“ a vyčleněním finančních prostředků na vlastní podíl žadatele 

(spoluúčast). 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 

Usn. č.57/2017 

Zastupitelstvo obce odložilo projednání navýšení příspěvku pro Základní a Mateřskou školu 

Okna až po provedení oprav podlah v Mateřské škole. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 

 

                                                                                                 Eva Müllerová 
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Pálení čarodějnic 2017 

 

 

 

 

http://obecokna.cz/


Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna 
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz 

                                 Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476                                  
Stránka 9 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                  

 

 

http://obecokna.cz/

