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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 9.5.2016.  
(Přítomno – 6 zastupitelů)  

 

Usn. č. 40/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna.  
Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 41/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 

Usn. č. 42/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci paní Terezy Tvrdkové ke dni 25.4.2016 pro  

volební období 2014 – 2018. V souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. o 

volbách do zastupitelstev obcí nastoupila automaticky na mandát zastupitele paní Marta 

Formánková. Paní Marta Formánková podala rezignaci ke dni 26.4.2016. Dle výše uvedeného 

zákona přešel mandát na pana Michala Zemana. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu nového zastupitele pana Michala Zemana, 

dle § 69 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a předání osvědčení o nastoupení do funkce. 

Usn. č. 43/2016 

Zastupitelstvo obce Okna schvaluje účetní závěrku za rok 2015. 

Hlasování:                 pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0               zajistí: p. Palusková   
   
Usn. č. 44/2016 

Zastupitelstvo obce Okna bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a 

hodnocení nabídek na akci „ Oprava místních komunikací v obci Okna“. 

Zastupitelstvo obce Okna schvaluje na základě doporučení hodnotící komise a výsledku 
zadávacího řízení veřejné zakázky  "Rekonstrukce místních komunikací v obci Okna" uzavření 
Smlouvy o dílo s firmou SILNICE ŽÁČEK s. r. o., Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa. IČ: 
44569432 a ukládá starostce tuto smlouvu podepsat.                                                                             
Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 

 

 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

KVĚTEN 2016 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci Květnu oslavili 

 

 

Usn. č. 45/2016 

Zatupitelstvo obce schvaluje změnu užívaní služebního bytu v Základní škole Okna.    

Prostory se využijí jako víceúčelová místnost pro potřeby školy a šatny pro děti.              

Úpravy se provedou až po schválení změny užívání stavebním úřadem v Doksech a 

souhlasným stanoviskem  krajské hygienické stanice Libereckého kraje.                               

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

Usn. č. 46/2016 

            Zastupitelstvo obce schvaluje využití společného pozáručního servisu na Varovný 
systém I v rámci Mikroregionu Podralsko. Servis bude zajišťovat firma COLSYS, s.r.o., 
Buštěhradská, 272 03 Kladno Dubí, IČO 14799634 na základě Smlouvy o dílo mezi firmou 
COLSYS a Mikroregionem Podralsko. 
Hlasování:                pro: 6                   proti: 0                 zdržel: 0                     zajistí:starostka    
 
 Usn. č. 47/2016 

Zastupitelstvo obce neschvaluje  návrh na  zrušení železničního přejezdu na p.č. 869/1 

(přejezd za Čápovými, za kterým vede pěšina k mostu přes potok). V rámci komplexní 

pozemkové úpravy budeme usilovat o zpřístupnění mostku přes Robečský potok. Pokud by 

se žel. přejezd zrušil, nepřicházela by pozemková úprava v úvahu.                                

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

                                                                                                                                           Eva Müllerová 

 

  

 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

Alena Balentová, Václav Florian, Dana Grolmusová, Jakub Horčík,  
Jaroslav Jareš, Věra Meixnerová, Ladislava Ortová, Ivan Šinágl 

Alžběta Žáková 
 

 

Informace pro občany: 
 

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK:                                                                           
Sobota 21.5.2016  od 12.00 do 12.30 

 
Očkování bude probíhat u dětského hřiště, poblíž Základní školy v Oknech. 
Očkování bude provádět MVDr. Martin Russ ze Sosnové. 
Cena za očkování proti vzteklině 250,- Kč. 
Kombinované očkování 350,-Kč. 
 
Možnost zakoupení různých potřeb pro chovatele, přípravky proti blechám a 
klíšťatům, pamlsky atd. 
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Připomínám SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU  
                                   28. KVĚTNA 2016                         
Informace jsou vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu, klasické i elektronické, 
podrobnosti jsou vydané v dubnovém zpravodaji. 
 
 

DĚTSKÝ DEN                        
28.5.2016 zveme všechna děcka i dospělé na dětský den. 
Začátek v sobotu ve 14.00 na velkém fotbalovém hřišti. 
Čeká Vás odpoledne plné her, zábavy a soutěží o ceny. Bavit Vás bude 
Honza Popleta, pes Hafík a princezna Fiona. 
Přijede velké hasičské auto a předvede dětem, co všechno umí. 
Připraveny budou vuřtíky k opékání na ohni a stánek, kde si budete moci 
zakoupit občerstvení. 
 

 

 

 

            Fotbalový oddíl – přehled utkání v měsíci červnu 2016: 

 

05.06.2016 

17:00 
NE 28 3 - Okna  11 - Brniště Okna 

12.06.2016 

15:00 
NE 29  3 - Okna  Mimoň 

19.06.2016 

17:00 
NE 30  13 - N.Oldřichov Okna 

http://obecokna.cz/
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=565f2294-30f0-424f-99b9-e7c6667e8cba
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=6a6f5783-a790-4272-afde-735ae1cbce80
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                                Informace ze ZŠ a MŠ Okna 

 

 
 

 
   

Květen ve škole a ve školce 

Ve středu 18. května se budou děti ze školy účastnit tradičního Sloupského Tyjátru. Jedná se o 

přehlídku divadelních a tanečních vystoupení venkovských škol Českolipska a Novoborska v 

Lesním divadle ve Sloupu v Čechách. V letošním roce s dětmi nacvičily další divadelní kus 

učitelky Veronika Žáková a Bára Myšková. U příležitosti výročí narození Karla IV., jsme 

vybrali k nácviku hru "Noc na Karlštejně". 

V pátek 20. května organizuje lesní školka Pohádkovou noc v kině v Doksech. Akce je 

přístupná veřejnosti. Děti se mohou těšit na promítání od 16. 30 hodin do 22 hodin. Zájemci 

můžou v kině i přespat. Ze školy a školky se k účasti nahlásilo 40 dětí. Těšit se můžeme na 

Krtečkova dobrodružství, Ovečku Shaun, Velkou šestku. 

V pátek 27. května vyjíždí děti ze školky na tradiční plavbu parníkem po Máchově jezeře a v 

úterý 31. května pojedou do ZOO v Liberci. 

 

Děkuji  paní starostce, zastupitelstvu obce Okna, rodičům a dalším příznivcům a přátelům 

školy za podporu při rozvoji základní a mateřské školy. 

 

Krásný máj všem čtenářům Okenského zpravodaje přeje Iveta Myšková 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Základní škola a mateřská škola Okna vyhlašuje výběrové řízení na pozici : 

                                                                hospodářka 

Pracovní náplň : 

školní jídelna, přijímání plateb a vedení pokladny, hospodářská a provozní administrativa 

Požadavky : 

středoškolské vzdělání, morální bezúhonnost, spolehlivost a odpovědnost, laskavost a spolupráce, 

práce na PC, ekonomické vzdělání a praxe v oblasti stravování výhodou 

Nabídka : 

7. platová třída, 100% úvazek, rodinné a vstřícné pracovní prostředí 

Nástup : 15. srpen 2016, možnost zaučení v červenci 

Zájemci se mohou hlásit na myskovaiveta@seznam.cz, tel. 739739820, osobně ve škole 

Uzávěrka žádostí zájemců bude v pátek 10. června 2016. 

 

 

 

http://obecokna.cz/
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