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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 
16.11.2016. 

 
(Přítomno – 4 zastupitelé,  3 zastupitelé omluveni, od 17.30 přítomno 5 zastupitelů, 2 zastupitelé 

omluveni.)  

Usn. č. 101/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro:4                      proti:0                        zdržel:0                      zajistí: starostka 
 
Usn. č. 102/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: p. Čápová, p. Ouředník. 
Hlasování:               pro:4                      proti:0                        zdržel:0                      zajistí: starostka 

     
Usn. č. 103/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 
Usn. č. 104/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu pro Základní a Mateřskou školu Okna, 
příspěvkovou organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2017 ve výši 983 000,- Kč. 
Hlasování:                pro:4                    proti: 0                         zdržel:0                      zajistí:starostka   
 

Usn. č. 105/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu pro obec Okna na rok 2017 

v celkové výši příjmů 4 598 500,-Kč a v celkové výši výdajů 4 598 500,- Kč. 

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na klasické úřední desce a v elektronické podobě umožňující 

dálkový přístup na elektronické úřední desce obecního úřadu. Připomínky mohou občané 

uplatnit písemně nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Okna, které bude 

rozpočet na rok 2017 projednávat. Termín zasedání bude zveřejněn v zákonné lhůtě. 

Hlasování:                 pro:5                    proti:0                         zdržel: 0                     zajistí:starostka   
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci listopadu oslavili 

 

 

Usn. č. 106/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje  uspořádání akce Masopust 2017 a stanovuje termín Masopustu 

na 25.2.2016. 

Hlasování:                 pro:5                      proti: 0                    zdržel:0                       zajistí: starostka   
 
 
Usn. č.107/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Okna 
v uplynulém období.  
Hlasování:                 pro:5                      proti: 0                    zdržel:0                       zajistí: starostka 
 
 
Usn.č. 108/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31.10.2016. 
Zastupitelstvo obce schvaluje  rozpočtové optření č. 8/2016, kde došlo pouze k přesunu 
položek. 
Hlasování:                 pro:5                      proti: 0                    zdržel:0                       zajistí: starostka 
 
Usn. č. 109/2016 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem likvidace lesní kalamity v červnu 2016 
a bere na vědomí dosavadní výsledky těžby a prodeje kalamitního dřeva.  
 
                                                                                                                        Eva Müllerová 
 

                                                                           

  

  

  nebo oslaví životní jubileum: 

 

Markéta Fabiánková, Karel Horčík, Ondřej Janoušek, 
 Yvona Janoušková, Jaroslav Krupička, Karel Kučera, 

 Stanislava Schmidtová, Stanislav Valenta, Zdeněk Valenta 
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Informace pro občany:  

 

Revize kotle 
 
Revizor na kotle přijede v pátek 25.11.2016. Revize kotlů na tuhá paliva bude  probíhat  od 
rána od  8.00 hodin u těch občanů, kteří si revizi objednali. 
 

Sběrný dvůr v areálu firmy Atmos -  otvírací doba v měsíci prosinci 2016: 
 
  3.12.2016    od 15.00 do 16.00 hodin - sobota 
10.12.2016    od 15.00 do 16.00 hodin - sobota 
17.12.2016    od 15.00 do 16.00 hodin - sobota 
 

 Prodej vánočních stromků. 
 
Jako každoročně bude probíhat prodej vánočních stromků 
 v sobotu 10.12.2016 od 9.00. do 16.00 hodin u Meixnerů. 
 
 

 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.  
 
Srdečně zveme všechny občany na rozsvícení vánočního stromu v 
neděli 27.11.2016 od 17.00 hodin u Základní školy. 
Přjďte si popít svařáček, poslechnout vystoupení dětí z naší školy a   
společně zahájit 1. adventní neděli, která nám připomene, že 
předvánoční čas nastává. 

 
 Mikulášská nadílka pro děti z Oken.  
 
Pro okenské děti bude Mikuláš nadělovat v úterý 
6.12.2016 ve víceúčelové místnosti na Obecním 
úřadě. Nebude chybět čert a po nadílce krátší 
zábavný pořad pro děti. 
Na závěr písničky a volná zábava 
Srdečně zveme děti a rodiče  6.12.2016 od 17.00 
do 19.00 hodin na obecní úřad. 

       
 Každoroční setkání seniorů.  
 
Vážení senioři přijďte se pobavit v pátek 16. prosince od 14.00 hodin na obecní úřad. 
Máme pro vás připravené jednoduché soutěže o ceny, zpívánky dětí, volnou zábavu s hudbou 
a pohoštěním.  
Těšíme se na vás. 
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Podzim v Lesní školce KOLEPA 

Jak se říjen překulí v listopad, mnozí z nás pocítí ve vzduchu blížící se vánoční svátky. Než však 

nastane zima , je dobré ohlédnout se za barevnými měsíci podzimu. 

V LŠ KOLEPA jsme v letošním školním roce otevřeli nový program Šlápoty. Každý měsíc se s dětmi 

vydáváme na jeden delší výlet do blízkého, v budoucnu i vzdálenějšího okolí. V září jsme se vlakem 

vypravili na Březinskou studánku a svatováclavský svátek jsme oslavili výstupem na královský hrad 

Bezděz. V říjnu jsme si prohlédli kopec Šroubený ve Starých Splavech v pestrém podzimním hávu. 

Staré Splavy jsou ideálním místem pro nenáročné putování krajinou i v sychravém počasí, proto 

listopadový výlet směřujeme opět do těchto míst. Projdeme se po opuštěných plážích, abychom si 

uvědomili proměnlivost vyhlášeného letoviska v různých ročních obdobích, a Jarmilinou stezkou 

doputujeme na dokské nádraží. 

Podzim nás obdarovává nekonečnou škálou dozrávajících plodů od mnoha druhů jablek, hrušek i 

švestek, přes lahodné ořechy až po ostře rudé šípky. Na Kolepě se můžeme letos pochlubit i jinou 

úrodou. Protože v mateřské škole se muži vyskytují skutečně sporadicky, rozhodli jsme se vyhlásit 

akci „Muži ve školce“.  Nejdříve přišly ohlasy z řad tatínků. Tomáš Hajný se stal naším průvodcem 

k Březinské studánce. Děti si pod jeho dohledem vyzkoušely štípat i řezat dříví i rozdělávat oheň.  Jan 

Frundl přivezl lis na jablka, aby s malými pomocníky vyrobil mošt z místních odrůd. Naše pozvání také 

již podruhé přijal ornitolog Petr Lumpe, aby nám zblízka ukázal, kteří opeřenci žijí v našem těsném 

sousedství.  Akce „Muži ve školce“ potrvá i v dalších měsících tohoto školního roku a my se těšíme na 

další úrodu „mužských“ programů.  

Když se mlhy mísí s deštěm a zahrady zdobí jinovatka, přicházejí Dušičky.  Rozsvítili jsme společně 

vyrobené dýňové lucerny, abychom si při jejich světle mohli popovídat o dobrých duších, které 

přinášejí radost a lásku. Malé i větší dětské krůčky poté zamířily na místní hřbitov, kde jsme zapálili 

svíčky na opuštěných hrobech, aby se alespoň na chvíli rozzářily laskavým světlem.   

Tajemné období adventu se již přiblížilo na dosah ruky.  Ve školce má tento čas skutečně velký půvab. 

Přejme si, abychom při všech předvánočních činnostech nacházeli klid a radost ze společného 

prožívání jednotlivých dní vedoucích k vánočním svátkům. 

Pavlína Lomičová, LŠ KOLEPA 
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