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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 15.3.2017.  
Přítomno 5 zastupitelů ( omluven pan Jaroslav Pek, pan Michal Grolmus ) 
Od 17.20 hod. – přítomno 4 zastupitelé ( odešel pan Tomáš Gottstein ) 
Od 17.45 hod. – přítomno 5 zastupitelů ( přišel pan Michal Grolmus)   

Usn. č. 21/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce Okna. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 22/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník, paní Helena 
Čápová.  
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                        zdržel: 2            
Usn. č. 23/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
( Z naléhavého důvodu odešel pan Tomáš Gottstein. ) 
Usn. č. 24/2017 

Zastupitelstvo obce znovu projednalo žádost o koupi pozemku p.č. 330/8 z majetku obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek v majetku obce, p.č. 330/8 – ostatní 
plocha o výměře 304 m2, zapsaného na LV 1 v katastrálním území Okna v Podbezdězí. Navržená cena 
40,-Kč/1m2 ( cena navržena na základě znaleckého posudku ze dne 8.2.2017 ). Záměr o prodeji bude 
vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů na klasické i elektronické desce Obecního úřadu. 

Hlasování:               pro: 4                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 25/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Oprava místní 

komunikace k nádraží ČD, dle zpracovaného projektu.Vypsání výběrového řízení zajistí starostka obce 

Eva Müllerová, dle směrnice č. 11 pro zadávání veřejných zakázek. Složení komise pro hodnocení 

nabídek: paní Eva Müllerová, pan Jaroslav Ouředník, pan Michal Grolmus.  

Hlasování:               pro: 4                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 26/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ Oprava střešní 

krytiny na budově Obecního úřadu“. Vypsání výběrového řízení zajistí starostka obce Eva Müllerová, 

dle směrnice č. 11 pro zadávání veřejných zakázek. 

Složení komise pro hodnocení nabídek: paní Eva Müllerová, pan Jaroslav Ouředník, pan Libor Henc.  

Hlasování:               pro: 4                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 27/2017 

( Přišel pan Grolmus ) 

Zastupitelstvo obce schvaluje provést drobné opravy na skladu Obecního úřadu ( bývalá hasičárna ), 

přidání okapu a opravu ochranných lišt. 

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

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

DUBEN 2017 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci dubnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

Jan Henc, Martin Huráb, Radka Kalacová, Michal Markvart, 
Jaroslav Kavan, Jarmila Meixnerová, Jaroslav Pek 

 

 

Usn. č. 28/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, kde došlo 
k navýšení rozpočtu obce  v příjmové části o       377.999,20 Kč 
a k navýšení rozpočtu obce  ve výdajové části o  364.879,20 Kč. 

                                                                            Rozdíl   13.120, -  Kč                                                                

Záporné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 (8115) – změna stavu krát.prostř. na bank.účtech. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 

k 28.2.2017 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

Hlasování:                  pro: 5                       proti: 0                     zdržel: 0                   zajistí:p. Palusková 

Usn. č. 29/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,  návrh střednědobého výhledu rozpočtu.  Bude projednán na 
příštím zasedání ZO, z důvodu dodržení doby vyvěšení. 
Usn. č. 30/2017 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o koupi pozemku p.č. 330/6 z majetku obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek v majetku obce, p.č. 330/6 – ostatní 
plocha, způsob využití neplodná plocha o výměře 327 m2, zapsaného na LV 1 v katastrálním území 
Okna v Podbezdězí.Navržená cena 40,-Kč/1m2 ( cena navržena na základě znaleckého posudku ze dne 
8.2.2017 ).Záměr o prodeji bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů na klasické i elektronické desce 
Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 31/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na odvážení bioodpadu rostlinného původu s firmou 
TREDATON s.r.o., IČO 24259381, Ševčíkova 1493/5, Praha 3. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 32/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2000,-Kč pro Hospic svaté 
Zdislavy o.p.s., IČO 28700210, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV Perštýn. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
 
Usn. č. 33/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo telefonický dotaz na souhlas obce ke zrušení předkupního práva, jako 

práva věcného z kupní smlouvy ze dne 18.7.2012 na pozemek p.č. 178/8 v k.ú. Okna v Podbezdězí ( na 

bývalém kolbišti )Zastupitelstvo obce schvaluje předkupní právo jako právo věcné   p o n e ch a t   

v kupní smlouvě ze dne 18.7.2012, čl. VII na prodej pozemku p. č. 178/8 v k.ú. Okna v Podbezdězí. 

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

 

 Oprava silnice II/273 Okna – hranice Libereckého kraje. 

Oprava silnice E II/273 v úseku Okna od pošty po hranice Libereckého kraje bude probíhat 
postupně ve třech fázích, v termínech: 
1.fáze (od hranice kraje po Žďár): od 2. 4. 2017 (neděle) do 23. 5. 2017 (úterý) 
2.fáze (od Žďáru po odbočku na Luka): od 25. 5. 2017 (čtvrtek) do 6. 7. 2017 (čtvrtek) 
3.fáze (od odbočky na Luka po Okna): od 8. 7. 2017 (sobota) do 12. 8. 2017 (sobota) 
(schválení termínů a dalších náležitostí závisí na rozhodnutí příslušného silničního správního 

úřadu) Úplná uzavírka ovlivní autobusovou dopravu:  

Opatření pro 1.fázi (1. 4. 2017 – 23. 5. 2017): 
· Bez vlivu na autobusovou dopravu, úsekem není vedena žádná pravidelná linka. 

 

Opatření pro 2.fázi (25. 5. 2017 – 6. 7. 2017): 
· Dotčené spoje (4,) 7, 10, 14 a 18 linky 500253 budou v úseku zast. Luka,,odb.1.0 (křiž. 
sil.č.II/273 a III/27325) – Doksy,Žďár odkloněny po sil.č. III/27325 – MK Týn-Kruh – sil.č. 
III/27323 – Doksy,Žďár, ostatní spoje uvedené linky dotčeny nebudou. 
· Dotčené spoje linky 250071 budou v úseku zast. Doksy,Kruh,rozc. (křiž. sil.č. III/27323 a 
MK Týn-Kruh) – zast. Luka,,odb.1.0 (křiž. sil.č. II/273 a III/27325) odkloněny po MK Týn- 
Kruh a sil.č. III/27325. 
 
Opatření pro 3.fázi (8. 7. 2017 – 12. 8. 2017): 
· Dotčené spoje linek 500253 a 250071 budou v úseku zast. Doksy,Obora – zast. 
Luka,,odb.1.0 (křiž. sil.č. II/273 a III/27325) odkloněny po sil.č. I/38 – sil.č. III/25915 – 
Pankrác – MK – zast. Luka,,odb.1.0 (křiž. sil.č. II/273 a III/27325). 
 
· Dotčené spoje linek 500253 a 250071 objízdnou trasou bez náhrady vynechají zastávku 
Okna, cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zastávku Luka,,odb.1.0 
(vzdálenou cca 1,5km), případně na vlakové spojení. 

 

 
 Svozový den 

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

technikou. 

 
 
 

 Pálení čarodějnic 
Všechny občany srdečně zveme v neděli 30.4.2017 na akci „ PÁLENÍ ČARODĚJNIC „ 
Lampiónový průvod vychází v 19.00 od Základní školy v Oknech. 
Po spálení čarodějnice zveme na opékání vuřtů u kabin FO.  
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 Fotbalový oddíl – zápasy v Oknech v dubnu a květnu: 

         Sobota   8. 4.  2017                  16:00                       Okna - Cvikov B                      

         Sobota 15. 4.  2017                  16:30                       Lindava - Okna                     

         Sobota 22. 4.  2017                  16:30                       Okna - Tuhaň                         

         Sobota 29. 4.  2017                  17:00                       Zahrádky - Okna                        

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

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

 

 Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce Okna se koná 12.4.2017, od 17.00  na OÚ 

v Oknech. 

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY: 
                   Zima a předjaří v lesní školce Kolepa 

Počasí s námi již několik let hraje ruletu, proto nás letošní zima mile 

překvapila. Mrazivé dny doplněné sněhovou nadílkou jsme hojně využívali k pátrání 

po vhodných sáňkovačkách. Jak jistě víte, v Oknech se mnoho svahů nenachází. 

Přesto jsme měli na výběr a brázdili střídavě vršky a návrší v nedalekém lese nebo u místního hřiště. 

A když školáci důsledně udusali sněhovou pokrývku na naší zahradě, vznikla nám jízdní dráha hned za 

humny. 

Aby se náš zimní program netočil jen kolem sněhových radovánek, nezapomínali jsme každý 

čtvrtek na pravidelné lekce jógy pro děti. Již druhým rokem je vede Tereza Laštovka v pobytové 

místnosti Obecního úřadu Okna. Suché pojmy jako správné držení těla, dechová cvičení či relaxační 

techniky dokáže cvičitelka proměnit v hravou a častou napínavou činnost, které neodolají ani 

nejmenší děti. Přestože je cvičení určeno především pro malé, přináší blahodárné účinky i učitelkám, 

pokud se připojí ke svým svěřencům. 

Ve druhé polovině února jsme se s velkým nadšením pustili do přípravy tradičního 

masopustu. Hýření našich předků jsme napodobili výrobou kašírovaných masek, smažením 

tvarohových koblížků, pečením bramborových placek se škvarky a pátráním po zaběhnuté  kobyle. Na 

masopustní úterý se objevily v okolí lesní školky podivné stopy. Podle výpovědi účastnice 

masopustního průvodu v Lobči jsme usoudili, že se jedná o medvěda, který příliš holdoval výtečnému 

pivu ze zdejšího pivovaru. Protože nám zmizely výborné koblihy, pustili jsme se neohroženě po 

medvědích stopách. Díky ohromné odvaze a nasazení našich dětí se podařilo nalézt skrýš v místním 

lese a koblihy zachránit. Se samotným medvědem jsme se naštěstí nesetkali. Zůstaly po něm jen 

autentické stopy mizící do neznáma. 

Něžné kvítky sněženek předznamenávají radostné období rodícího se života, jaro. Moc se na 

něj těšíme a již nyní víme, že nám přinese mnohé zajímavé činnosti, jejichž hlavní iniciátorkou bude 

sama příroda.                                                             

                                                                                                           Pavlína Lomičová 
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