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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 15.2.2018.   

Přítomno: 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven 

Usn. č. 9/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka       
       
Usn. č. 10/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Michal Grolmus,  
pan Tomáš Gottstein. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 11/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
 
Usn. č. 12/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Libereckého kraje 
2018 na rozšíření veřejného osvětlení. 
Zastupitelstvo obce pověřuje podáním žádosti o dotaci starostku obce Evu Müllerovou. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 13/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření  dohody o vytvoření společného školského obvodu 

spádové základní a mateřské školy. Společný školský obvod základní a mateřské školy, jejíž činnost 

vykonává Základní a mateřská škola Okna, příspěvková organizace, IČO 72742356, se sídlem 471 62 

Okna 3, jejímž zřizovatelem je obec Okna, bude tvořen územními obvody obcí Okna, Bezděz, Ždírec a 

Skalka u Doks.  

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
 
Usn. č. 14/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši 500,-Kč všem členům 
volební komise, kteří pracovali v obou kolech volby prezidenta 2018. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci březnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usn. č. 15/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu o prodeji a nákupu dřeva  mezi obcí Okna a 

firmou Ladislav Markvart, Luka 8, 472 01 Doksy v předloženém znění. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce  Evu Müllerovou podpisem Kupní smlouvy. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 16/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018, které se týkalo volby 
prezidenta republiky a mimořádné odměny pro členy volební komise. 
Rozpočet obce byl v příjmové části navýšen o     22 000,- Kč. 

Rozpočet obce byl ve výdajové části navýšen o   22 000,- Kč.                                                                                                      

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 

k 31.1.2018 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření 

V Oknech dne: 16.2.2018                                                                              Eva Müllerová 

                                                                                                                                
                              

               
                   
                  

Petr Bludský, Pavlína Líbalová, Valentin Varga 
 

 
 
 

Ohlédnutí za rokem 2017 – získané dotace 

 
 V minulém roce získala naše obec 50 % dotaci ve výši 152 346,-Kč z dotačního fondu     

Libereckého kraje, kterou jsme využili na opravu komunikace k nádraží ČD. 
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 Další finanční příspěvek jsme získali z Operačního programu Životního prostředí na 
projekt „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“ , z kterého byly 
pořízeny pro občany  kompostéry a štěpkovač.  Dotace byla poskytnuta ve výši 390 
933,-Kč. 

 
 

Využití štěpkovače nabízíme pro občany. Štěpkovač  
nepůjčujeme,  
ale po domluvě na Obecním úřadě vám proškolený 
pracovník větve seštěpkuje.  
 

 
 

 Na ošetření zeleně v naší obci nám byla přidělena podpora ze Státního fondu 
životního prostředí ČR ve výši 606 132,-Kč. Vyhodnocení a vyúčtování tohoto projektu 
proběhne v letošním roce. 

 
 

Fotbalový oddíl                                                                                   
 

 Fotbalová sezóna začíná:  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatová oblast 
 V chatové oblasti umístíme během měsíce dubna vývěsku pro chataře, kde budeme 

poskytovat informace Obecního úřadu a další záležitosti  o dění v obci a 

připravovaných akcích. 

 

Hřbitov 
 Upozornění: popelmice na hřbitovní odpad je umístěna za zadním vchodem směrem 

ke škole. 

 

 

Termín veřejného zasedání Zastupitelstva obce: středa 21.3.2018 od 17.00 

hodin 

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 4 

 

                               
                          Informace ze Základní školy a mateřské školy Okna 

Recitační soutěž pro děti ze školy a ze školky 

Ve středu 28. března dopoledne se bude konat tradiční recitační soutěž. Odehrávat se 

bude v pobytové místnosti na Obecním úřadě. V recitátorském přednesu se "utkají" děti 

ve třech kategoriích : MŠ + 1. třída, 2. + 3. třída, 4. + 5. třída. Zveme rodiče a prarodiče do odborné 

poroty. Na recitátory budou čekat odměny za statečnost, a pro ty nejlepší ještě "něco navíc". Básničky 

si děti mohou vybrat s Vaší pomocí nebo poradí paní učitelky. 

Velikonoční prázdniny ve škole a ve školce 

Ve čtvrtek 29. března jsou ve škole velikonoční prázdniny, školka bude z provozních důvodů uzavřena. 

V pátek 30. března a v pondělí 2. dubna jsou svátky. 

 

Termíny akcí naší školy a školky   

Pobyt v Krkonoších, Rokytnice n. J. 9.-12.4.2018 MŠ 

Den otevřených dveří v ZŠ 18.4.2018 ZŠ 

Program v terénu Geopark Ralsko, 

příhraniční spolupráce 

26.4.2018 ZŠ 4. a 5.ročník, partnerská škola 

Německo 

Výjezd do Finska, Erasmus+ 22.- 28. 4. vybraní žáci 3., 4. a 5. ročníku 

Zápis do 1. třídy 30.4.2018 ZŠ 

Den otevřených dveří v MŠ 16.5.2018 MŠ + LŠ 

Sloupský Tyjátr 23.5.2018 Lesní divadlo Sloup v Čechách 

Zápis do MŠ 30.5.2018 ZŠ 

Turnaj ve florbale 30.5.2018 ZŠ Horní Libchava 

Pobyt v Krkonoších, Malá Úpa 4.-7.6.2018 LŠ 

Turnaj ve fotbale 18.6.2018 ZŠ Polevsko 

Turistický pobyt v Českém ráji, Sedmihorky 24.- 28.6. ZŠ 

Zahradní slavnost 29.6.2018 ZŠ + MŠ + LŠ 

Anketa žáků 2. ročníku : Co jsi dělal/a o jarních prázdninách ? 

Byl jsem v hopsáriu, v Poděbradech a hrál jsem si se Samíškem. Kubík 

Byl jsem doma a hrál jsem na tabletu a bylo tam ticho. Míša 

Bylo mi osm. Pak jsem šla bruslit do Holan a pak do Oken a pak jsem byla doma. Jolanka 

Jela jsem na hory s babičkou a dědou a taky s bráchou. Šli jsme na procházku, našli jsme kus ledu, 

klouzala jsem se s Tondou, šli jsme zpátky. A ty hory se jmenujou Roprachtice. Klárka 

Jeli jsme na hory a byli jsme v hotelu a táta mi pomáhal. Byli jsme tam dva dny a měli tam obří jídla. 

Kája 
Byli jsme u táty a narodila se dvě malá kůzlátka a jedno umřelo. V neděli jsme slavili Stellinčin svátek 

a potom jsme jeli k mámě a já nechtěl. A to kůzlátko zalehla koza. Lukáš 

Bylo ticho a zima. Pařil jsem na počítači a je to oslí den a potom jsem šel spát. Bertík 

Jel jsem ke kamarádovi a hrál jsem na počítači a potom jsem šel domů a hrál jsem si s Agátkou. 

Marek 
Byl jsem bruslit. Byl jsem plavat v Český Lípě. Ondra 

Jela jsem ke kamarádce a oslavovali jsme svátek a potom jsem jela k sestřenici a bruslila jsem. 

Anežka 
Užila jsem si to s Péťou, mám ho ráda, smějeme se, bavíme se. Mám štěstí, že ho mám. Natálka 

Byli jsme s tátou na bruslích a potom jsem měla svátek. Stela 

Byli jsme v Chrastavě, v bazénu České Lípě a bruslit s babičkou. Sáša 

Byli jsme bruslit a v bazénu v Boleslavi. Adéla 
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