
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 
15.2.2017 

 
 Přítomno: 7 zastupitelů 
                     

Usn. č. 11/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 
Usn. č. 12/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Tomáš Gottstein,  
pan Jaroslav Pek. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 2     
                
Usn. č. 13/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 
Usn. č. 14/2017 

Zastupitelstvo obce schválilo revokaci usnesení č. 6/2017 ze dne 18.1.2017. 
Revokace usnesení se týká Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Okna ve výši 50 000,- Kč uzavřené mezi obcí Okna a Tělovýchovnou jednotou Okna. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 

Usn. č. 15/2017 

Zastupitelstvo obce opět projednalo žádost Tělovýchovné jednoty Okna o příspěvek na 

úhradu provozních nákladů, dostavbu altánu a pořízení nových fotbalových střídaček. 

Celková žádost o příspěvek činí 50 000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Okna na rok 2017 ve výši 20 000,-Kč mezi obcí Okna, Okna 40, PSČ 481 62, IČO 00673412 

a Tělovýchovnou jednotou Okna, Okna 40, PSČ 471 62, IČO 49864165. Dotace bude využita na 

úhradu provozních nákladů. 

Další požadavky v žádosti na dostavbu přístřešku a zakoupení fotbalových střídaček budou po 

projednání a schválení na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Okna hrazeny z rozpočtu 

obce. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

BŘEZEN 2017 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci březnu oslavili 

 

 

 
Usn. č. 16/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášku 1/2017 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na území obce Okna. 
V OZV 1/2017 došlo ke změně v čl. 3, bodě 2c. Na pozemku p.č. 313/3, v blízkosti rod. domu 
č.p. 23 přibudou sběrné nádoby na drobný kov a papír. 
Sběrné nádoby budou umístěny po nabytí platnosti OZV 1/2017, během měsíce března. 
Hlasování:                   pro: 7                       proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka  
  
Usn. č. 17/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje odkládání směsného komunálního odpadu pro občany 

z bytového domu č. 8 do sběrné nádoby 1100 l namísto stávajících 6-ti kusů 120 l sběrných 

nádob. 

Hlasování:                   pro: 7                       proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka   
 
Usn. č. 18/2017 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno  s hospodařením obce k 31.1.2017. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017, kde došlo pouze k přesunu 

položek. 

Rozpočtové opatření je přílohou tohoto usnesení. 

Hlasování:                  pro: 7                       proti: 0                     zdržel: 0                 zajistí: starostka 
 
Usn.č. 19/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje  podání žádosti o dotaci ze SFŽP, výzva č. 10/2016 na ošetření 
zeleně v obci. 
Hlasování:                 pro:7                      proti: 0                    zdržel:0                       zajistí: starostka 
 
Usn. č. 20/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o 4 pracovníky na veřejně prospěšné práce 
v obci od měsíce dubna 2017 do konce listopadu 2017. 

                                                                                                                       Eva Müllerová 

 
 

  

  

  nebo oslaví životní jubileum:  

 

Eva Kučerová, Petr Švanda 
 

 

   

 

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 3 

 

 

 

 INFORMACE PRO OBČANY                                                                                                          

  

 OZV 1/2017 

Zastupitelstvo obce Okna vydalo novou Obecně závaznou vyhlášku 1/2017 o odpadech. 

Došlo ke změně v článku 3 bodě 2c.  

Změna spočívá v tom, že jsme přidali dvě sběrné nádoby na drobné kovy a papír. 

Nádoby budou umístěny během měsíce března vedle nádob na plasty a sklo, na pozemek 

p.č.313/3 u hlavní silnice přes Okna v blízkosti areálu P + K s.r.o. 

Žádáme občany, aby vhazovali sešlápnuté plechovky bez zbytků potravy. 

 

 Otvírací doba pro odkládání velkoobjemového odpadu a stavební sutě. 

Pro časté dotazy uvádím otvírací dobu:  Středa:      15.00  -  16.00 

                                                                 Sobota:     15.00  -  16.00 

Od měsíce dubna přibude kontejner na bioodpad. 

Kontejnery jsou umístěny v areálu firmy ATMOS, vjezd od nádraží ČD. 

 

 Vidimace a legalizace. 

Od letošního roku jsme zařazeni do seznamu obecních úřadů, které mohou ověřovat shody 

pravosti podpisu a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vyhláška č. 411/2016 Sb). 

Vidimaci a legalizaci provádíme na obecním úřadě v pracovní dny v pondělí a ve středu 

od 9.00  -  11.00 a od 13.00   -  17.00  hodin. 

 

                                              

 Ohlédnutí za Masopustem 2017. 

Především chci poděkovat všem, kteří se na přípravě Masopustu podíleli a pomohli se 

zajištěním občerstvení a vydáváním tomboly. 

 

Děkujeme za pohoštění u Mateřské školy, u Slavíků, u Horčíků a u Karla Holana, který 

věnoval dobrovolný příspěvek Základní a Mateřské škole Okna. 

 

Za finanční příspěvek děkujeme firmě P + K s.r.o., firmě AFFARI s.r.o. a firmě Pneu-servis 

Okna  za cenu do tomboly. 

Dobrovolný příspěvek za pohoštění věnuje OÚ Základní a Mateřské škole v Oknech. 
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 Fotbalový oddíl 

Fotbalová sezóna začíná:   

 

Sobota  25. 3. 2017 15:00                        Okna - Polevsko  

 
Sobota     1. 4. 2017 16:00                        Kunratice - Okna            
 
Sobota     8. 4. 2017 16:00                        Okna - Cvikov B  
 
Sobota   15. 4. 2017 16:30                        Lindava - Okna  

 

 

 Příští zasedání zastupitelstva se koná  15.3.2017 od 17.00 hodin v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Okna 
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