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Přítomno: 5 zastupitelů, 2 zastupitelé omluveni 

Usn. č. 17/2018 

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka          
Usn. č. 18/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: paní Helena Čápová, pan 
Jaroslav Ouředník. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
Usn. č. 19/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
Usn. č. 20/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na projekt „ Rozšíření veřejného osvětlení v obci Okna „ dle předložené projektové  
dokumentace. 
Zastupitelstvo obce pověřuje vypsáním výběrového řízení starostku obce Evu Müllerovou. 
Složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: pan Jaroslav Ouředník, pan Tomáš 
Gottstein, paní Eva Müllerová. 

Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
Usn. č. 21/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2018, kde došlo k navýšení v příjmové 

části o 22 857,-Kč a k navýšení ve výdajové části o 22 857,-Kč.  

Rozpočtová opatření se týkají dotace pro ZŠ a MŠ v Oknech a dále se jednalo o přesuny 

položek. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0          zajistí: paní Palusková 
Usn. č. 22/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce Základní a Mateřské školy Okna, okr. Česká Lípa,  

příspěvkové organizaci, převod hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 175 975,61-Kč do 

Rezervního fondu školy. 

Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
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Usn. č. 23/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavebních úpravách v Mateřské školce 

v Oknech, které se týkají úpravy bývalé kotelny na sklad potravin. 

Zastupitelstvo obce schvaluje provést další úpravy, které nejsou zaneseny v rozpočtu školy. 

Jedná se o zastřešení přístupu do budoucího skladu potravin, úpravu chodníku a pořízení  

vchodových dveří. 

Financování proběhne z rozpočtu obce z paragrafu 3113 – opravy, udržování. Částka na této 

položce byla plánovaná na opravu střechy Základní školy, která se letos neuskuteční z důvodu 

vyřizování žádosti o dotaci Základní školou Okna na úpravu půdních prostor. 

Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 24/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu hořáku pro vytápění  Mateřské školky v Oknech. 
Financování proběhne opět z paragrafu 3113, opravy – udržování. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 25/2018 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se situací v obecním lese, kde se nachází velké množství 
polomů. 
Zastupitelstvo obce schvaluje  provedení těžby  firmou Michal Markvart, IČO 03897583. 
Zastupitelstvo obce pověřuje podpisem smlouvy o dílo starostku obce Evu Müllerovou. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 26/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí prohlídku technického stavu  mostků  přes Robečský 
potok  statikem, který vyhotoví odborný posudek. Po obdržení posudku budeme tento bod 
programu znovu projednávat. 
Usn. č. 27/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových a 

provozních náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“. 

Jedná se o závěrečné vyúčtování zaslaných prostředků, které je přílohou dodatku č.2. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem výše uvedeného 

dodatku. 

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

Usn. č. 28/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000,-Kč pro  Hospic sv. 

Zdislavy, o. p. s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem darovací smlouvy. 

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

Usn. č. 29/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje  dohodu s Úřadem práce v České Lípě na vytvoření pracovních 

příležitostí pro 3 zaměstnance na veřejně prospěšné práce.  

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

Usn. č. 30/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti policie ve služebním obvodě Doksy. 
                                                                                                                           Eva Müllerová 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci dubnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
                              

               
                   
                  

Klára Bednaříková, Margita Dlouhá, Tomáš Gottstein, 
Libor Henc, Tereza Tvrdková, Helena Vysušilová 

 
 

INFORMACE PRO OBČANY 

 

 Očkování psů a koček 
Termín: 6.5.2018 v neděli od 11.00 do 11.30 hodin u Základní školy v Oknech.  

             Očkování bude provádět MVDr.Martin Russ ze Sosnové.  
            V rámci očkování bude možnost zakoupení veterinárních prostředků na blechy, 

             klíšťata a přípravky pro králíky na kokcidiózu. 

            Cena očkování: vzteklina 250,-Kč, kombinace 350,-Kč.  

 

 

 Pálení čarodějnic v Oknech 
Vážení občané zveme vás na letošní pálení čarodějnic v pondělí 30. dubna 2018. 
Začínáme lampiónovým průvodem od Základní školy v Oknech v 19.00 hodin směrem   
za fotbalové hřiště. Po spálení čarodějnic nabízíme zdarma opečení vuřtů a nealko 
občerstvení vedle sportovních kabin. 
 
 

 Otvírací doba sběrného dvoru v areálu firmy Atmos 
Od soboty 14.4.2018 bude opět přítomný pracovník Obecního úřadu ve sběrném 
dvoře každou středu a sobotu. 
Otvírací doba: STŘEDA     15.00  -  16.00 hodin 

                                 SOBOTA    14.00  -  15.00 hodin 
       Ve sběrném dvoře můžete odkládat stavební suť, velkoobjemový odpad a bioodpady     

              rostlinného původu. (Stavební suť jen v menším množství, při větších stavbách si    
           objednejte kontejner). 
 
 

 Fotbalový oddíl   
Další zápas fotbalového oddílu v Oknech se hraje v neděli 22.4.2018 od 16.30 hodin.                                                                                 
 

 
 

 Termín zasedání Zastupitelstva obce Okna: STŘEDA 25.4.2018 od 17.00 
hodin 
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                   Informace ze Základní školy a mateřské školy Okna 

 

                                  Jarní brigáda a Aprílový bazárek 
V sobotu 7. dubna se konala jarní brigáda na zahradě školy. Brigádníci upravovali fotbalové hřiště, 

srovnali terén a zaseli trávu. Úpravy se také dočkalo volejbalové hřiště a doskočiště, zahrada byla 

pohrabána a uklizena. Vydatným pomocníkem byl traktůrek. Velké poděkování patří všem, kteří si 

našli v době jarních prací na svých zahradách čas a přišli pomoci zvelebit zahradu pro děti naší školy a 

školky. Děkuji rodině Horčíkových, Králových, Kučerových, Hajných, paní Bludské a Laštovce, panu 

Prokešovi, Kmínkovi a Marvanovi, Báře Myškové a všem dětem... 

 

Příměstský tábor v červenci a v srpnu – RODILÝ MLUVČÍ, CYKLO, LES 
Příměstské tábory budou ve škole v provozu denně od 9 do 17 hodin. Stravování bude zajištěno ze 

školní jídelnou (obědy). Na I.(2.-6.7.) a III.(13.-17.8.) turnusu bude po celou dobu tábora přítomen 

rodilý mluvčí, který bude mít část dne pro děti připravený program a část dne bude asistovat Báře 

Myškové. II.(9.-13.7.) turnus bude zaměřen sportovně. Děti se mohou těšit na cyklistické výlety. 

IV.(20.-24.8.) turnus se bude odehrávat hlavně v lese a okolních skalách, část týdne bude přítomen 

Michal Skála (záchranář, horolezec). V ceně tábora je zahrnuto stravné (obědy) a provozní náklady. 

Příměstský tábor je dotován projektem Ministerstva práce a sociálních věcí, Operační program 

Zaměstnanost. Kapacita tábora (každého turnusu) je 15 dětí. 

Zájemce, prosím, aby se přihlásili do konce května emailem (myskovaiveta@seznam.cz) nebo 

telefonicky (739739820) či osobně. 

 

Den otevřených dveří a zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/ 2019    
Den otevřených dveří ve škole se bude konat ve středu 18. dubna. Zápis do školy se bude konat v 

pondělí 30. dubna od 14 do 16 hodin. 

 

Den otevřených dveří a zápis do MŠ pro školní rok 2018/ 2019 
Den otevřených dveří ve školce se bude konat ve středu 16. května. Zápis do školky se bude konat ve 

středu 30. května od 14 do 16 hodin. 

 

Výjezd do Finska, program Erasmus + 
V termínu od 22.dubna do 28.dubna vyjede skupina deseti dětí ze 3.,4., 5. ročníku se dvěmi učitelkami 

na partnerskou návštěvu do finské školy. Děti budou ubytované v hostitelských rodinách a společně s 

učiteli se budou účastnit bohatého programu, který připravila finská škola. 

 

Za skřítkem Rokytníčkem do Krkonoš 
Děti z naší školky se vydaly na čtyřdenní pobyt do hor. Kromě zajímavých výletů, her a návštěv je 

bude čekat hledání skřítka Rokytníčka...Učitelkám Pavle Štěrbové, Heleně Vysušilové a Ditě 

Klimešové patří velké poděkování za 

organizaci této aktivity, čas a chuť se věnovat 

dětem i ve svém volném čase ! 

 

za ZŠ a MŠ Okna 

Iveta Myšková 
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