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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 14.9.2016   

(Přítomno – 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven)  

 

Usn. č. 80/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 81/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník a paní 
Helena Čápová. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 82/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 
Usn. č. 83/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej obecního pozemku p.č. 338/2 v k.ú. Okna 
v Podbezdězí o výměře 6 095 m2, orná půda. O pozemek by se dělili 4 žadatelé. 
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku zajistit ocenění výše uvedeného pozemku znalcem. 
Po vyhotovení znaleckého posudku se bude žádost opět projednávat na veřejném zasedání 
zastupitelstva obce Okna. 
Hlasování:                  pro: 6                    proti: 0                 zdržel: 0                     zajistí:starostka   
 
Usn. č.84/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo tři nabídky na opravu dětského hřiště s přidáním nových 
herních prvků včetně montáže. 
Zastupitelstvo obce schválilo na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele na výše 
uvedenou akci firmu „ Miloslav Moudrý, Truhlářství M + M, Sluneční 111, 472 01 Doksy 
 IČO 63170272 . 
Nabídková cena je ve výši 161 923,-Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka   
 
Usn. č. 85/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 301/35 o výměřě 48m2,   travní 
porost, v k. ú. Okna v Podbezdězí za cenu 200,- Kč/m2. Výměra byla stanovena geometrickým 
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plánem pro rozdělení pozemku č. 115/2016 ze dne 10.8.2016. Náklady na zhotovení 
geometrického plánu a vklad do karastru nemovitostí hradí kupující.  
Žadatel: D. F. V. (Praha) 
Záměr o prodeji byl zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka   
 
Usn. č.86/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled na rok 2018. Zastupitelstvo obce schvaluje 

rozpočtový výhled na rok 2018. 

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: p. Palusková  
 
Usn. č.87/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31.8. 2016. Zastupitelstvo obce 

schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016, kde došlo pouze k přesunu položek. 

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

 

Usn. č.88/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce základní školy Okna Mgr. Ivetě Myškové přijetí 

jednorázového finančního daru od nadace Women for Women, Vladislavova 4/152 Praha 4.  

Finanční dar bude použit na úhradu obědů dětem ze sociálně slabých rodin. 

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka   
 
Usn. č.89/2016 

Zastupitelstvo obce neschválilo prodej části pozemku p.č 313/17 v k. ú. Okna v Podbezdězí. 

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

 
Usn. č.90/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo změnu žadatele v žádosti o prodej obecního pozemku p.č. 
301/24 v k. ú. Okna v Podbezdězí. Zastupitelstvo obce schvaluje na základě změny žadatele v 
žádosti  o prodej obceního pozemku opětovné zveřejnění záměru prodat část pozemku 
v majetku obce. 
Jedná se o pozemek p. č. 301/24 ostatní plocha využití ostatní komuninace o výměře 868 m2 
v k. ú. Okna v Podbezdězí, z něhož  bude geometrickým plánem oddělena část cca 90 m2 , 
která je předmětem prodeje. 
Navržená cena: 200,- Kč/m2.  Náklady na rozdělení pozemku a zápis do katastru nemovitostí 

hradí žadatel.  

Žadatel: E. Š. (Mladá Boleslav). Záměr o prodeji bude vyvěšen na klasické i elektronické desce 

OÚ.   

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

Eva Müllerová 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci Září oslavili 

 

 

                                                                           

   

  

  nebo oslaví životní jubileum: 

 

Čestmír Novák, Marek Müller 
 
 
 

 
Informace pro občany:  
 

 

 

OZNÁMENÍ 

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 

 Starostka obce Okna Eva Müllerová podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do 

zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje 

1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční  
v pátek   dne 7. října 2016     od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu dne 8. října 2016     od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb 
pro voliče, kteří  jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Okna  

je volební místnost  v budově Obecního úřadu v Oknech , Okna 40 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
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V sobotu 10.9.2016 proběhlo první VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v naší obci. 

Do pamětní knihy obce byli zapsáni:  Jovanka Iovanovici nar. 31.1.2015 

                                       Valerie Bludská       nar. 27.5.2015 

             Antonie Horčík        nar. 15.7.2015  

  Nicolas Fabiánek    nar. 2.11.2015 

                          Veronika Eliášová   nar. 22.1.2016  

                          Lenka Zemanová     nar.   6.2.2016 

    
 

Děkuji paní V. Weberové za sponzorský dar, polštářky pro děti, paní S. Schmidtové za pomoc s 
organizací a slečně E. Kratochvílové za fotografování. Fotografie na CD předáme do konce 
září.                                                                                                                                        
                                                                                                                            Eva Müllerová 
 
 

Tělovýchovná jednota Okna – rozpis utkání na říjen 2016: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     

  Středa 28. 9. 2016 17:00        N.Oldřichov - Okna 

 
Sobota 8. 10. 2016 16:00              Okna - H.Libchava 

 

           Sobota 15. 10. 2016 15:30            Mimoň B - Okna 

 
           Sobota 22. 10. 2016 15:30            Okna - Noviny 

 

Sobota 29. 10. 2016 14:30            Loko Č.L. B - Okna 
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SBĚROVÝ  DEN  
Dne 22. října 2016 v sobotu proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. 

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

2. Velkoobjemové komunální 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: OKNA 

 

U separátních kontejnerů 

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. 
 
 
 
                                    

 

                                Informace ze ZŠ a MŠ Okna 

 
   

Zahájení školního roku 2016 – 2017 

Nový školní rok byl zahájen v pondělí 5. září na školní zahradě. Paní starostka přivítala 

všechny žáky a rodiče, pro žáky 1. ročníku měla připravené knihy. Prvňáčci také dostali 

kufřík od Libereckého kraje a pomůcky od školy. 

Mateřská školka a lesní školka byly v provozu již od 15. srpna. 

V novém školním roce nás čekají ve škole různé změny. Žáci všech pěti ročníků se budou 

vyučovat hlavní předměty ( český jazyk, anglický jazyk, matematiku ) samostatně ve své 

třídě. Pro 5. ročník bude využita pro tyto účely učebna, která vznikla v prostorech bývalého 

služebního bytu. Další prostory bývalého služebního bytu budou využity jako šatna. 

Nově bude používán zadní vchod školy. Přední vchod školy bude sloužit pouze pro ranní 

docházku dětí do školy, v 8. 15 hodin bude uzamčen a tak již zůstane po celý den. K odchodu 

na školní zahradu budou děti využívat zadní vchod. 

Kapacita základní školy je 60 dětí a je naplněna. Kapacita mateřské školy je 24 dětí a  
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kapacita lesní školky je 20 dětí. Kapacity školek jsou také naplněny. 

Ve školním roce 2016 – 2017 bude škola realizovat dva zahraniční výjezdy v rámci projektu 

Erasmus ( Švédsko, Španělsko ). Do partnerské švédské školy vyjede na pobyt šest žáků, do 

španělské školy osm žáků ( 3. - 5. ročník ). 

Kromě tradičního lyžařského a  plaveckého kurzu se žáci naší školy budou účastnit několika 

akcí organizovaných málotřídními školami regionu ( vybíjená, fotbal, florbal, atletika, 

recitace ). 

Mateřská školka bude pokračovat v tématu řemesel a lesní školka se bude nadále věnovat 

indiánské stezce. Společně mají naplánovano několik sportovních, poznávacích a uměleckých 

akcí. 

 

Přijímání nových dětí do MŠ, LŠ a nových žáků do ZŠ pro školní rok 2017 / 2018 

Kapacita mateřské školky, lesní školky, základní školy je omezená. Děti budou přijímány 

podle kritérií o přijetí ( viz níže ). 

Od 1. 9. 2016 je stanovena povinnost rodičům zapsat dítě do MŠ v případě, že jeho věk 

dosahuje poslední rok před zahájením povinné školní docházky. 

Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve děti od 2 let ( při volné 

kapacitě ). 

Žádosti k přijetí do MŠ a ZŠ lze vyzvednout  u ředitelky či na internetové stránce školy. 

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Okna pro školní rok 2017 / 2018 

- trvalé bydliště v Oknech 

- dítě, které dochází do mateřské školky a lesní školky v Oknech 

- dítě, které má sourozence v ZŠ Okna 

- dítě, které má sourozence v MŠ Okna 

- datum podání žádosti k přijetí 

Zápis do 1. ročníku bude stanoven  v období od 1. - 30. dubna 2017. 

Ve školním roce 2017 / 2018 bude přijato do 1. ročníku max. 12 dětí. 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Okna pro školní rok 2017 / 2018          

- trvalé bydliště v Oknech 

- dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 

- dítě, které má sourozence v MŠ Okna 

- dítě, které má sourozence v ZŠ Okna    

- datum podání žádosti o přijetí 

Zápis do MŠ Okna bude stanoven v období od 2. - 16. května 2017.       

Ve školním roce 2017 / 2018 bude přijato do mateřské školky 8 dětí, do lesní školky 2 děti. 

Hospodářka školy paní Ivana Horčíková 

- sídlí v kanceláři ve škole ( vedle ředitelny ) 

- provádí výběry veškerých plateb za celé zařízení ( ZŠ, MŠ, LŠ ) 

- výběry provádí denně od 7. 30 do 8. 30 hodin nebo podle individuální dohody 

- platby lze hradit v průběhu celého měsíce 

 

Nabídka nástěnného kalendáře na rok 2017 

Naše škola iniciovala vydání nástěnného kalendáře na rok 2017 "Moje obec – moje škola". 

V kalendáři jsou prezentovány vítězné obrázky žáků  12 škol regionu Českolipska a Novoborska. 

Kromě vydařených dětských prací je kalendář doplněn údaji o jednotlivých obcích a školách. 

Kalendář je ke koupi ve škole, jeho cena je 100, - Kč. 
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