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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE25.4.2018. 
Přítomno: 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven 
Usn. č. 34/2018 
Zastupitelstvo obce projednalo zvýšení spodní hranice limitu pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu z 50 000,- Kč na 100 000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh směrnice k zadávání veřejných zakázek malého 

 rozsahu č.14. Tato směrnici nabývá platnosti dnem schválení  Zastupitelstvem obce 

 Okna, 25.4.2018. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
Usn. č. 35/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Rozšíření veřejného osvětlení v obci Okna „. Zastupitelstvo 
obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše uvedené zakázky firmu: Jan 
Slovák, Montáže a opravy el. zařízení, CHLUM 19, 472 01 Doksy, IČO 86750721. 
Nabídková cena: 228 884,-Kč ( včetně  DPH ). 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o dílo. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění stavebního dozoru na výše uvedenou akci. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 36/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2018, kde došlo k navýšení v příjmové části o 

360 000,-Kč a k navýšení ve výdajové části o 360 000,-Kč. 

Jedná se o zapracování fin. dotace na veřejně prospěšné pracovníky. 

U dalších výdajů byly provedeny pouze přesuny položek. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 3/2018 a bere na vědomí zprávu o 

výsledku hospodaření k 31.3.2018. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 37/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje provést opravu střechy bývalé požární zbrojnice firmou Hloušek Pavel, 

IČO 66659728. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 38/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a Závěrečný účet 
Svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2017. 
Usn. č. 39/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje  provést výměnu vadných dílů herních prvků na dětském hřišti firmou 
M. Moudrý, IČO 63170272. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci květnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usn. č. 40/2018 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hospodařením a průběhem prací v obecních lesích. 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou Zvezdan Iovanovici, IČO 01478966, která 
provede stavbu oplocenky, úklid klestí  a zalesňovací práce. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o dílo. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 41/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o prodeji dřevní hmoty mezi obcí Okna a Městskými lesy 

Doksy, IČO 25432851. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem výše uvedené smlouvy. 

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

                                                                                                                                              Eva Müllerová 

  

                            

               
                   
                  

Kamil Hladík, Václav Charamza, Jaroslav Kunc,  
 Vítězslav Vyvíjal 

 
 
 

 Otevírací doba sběrného dvoru pro odkládání velkoobjemového 
odpadu, stavební sutě a bioodpadů rostlinného původu v měsících 
duben až listopad: 

                           Každá středa    15.00    -     16.00 hodin 
                           Každá sobota   14.00    -     15.00 hodin 
Neodebíráme nebezpečné odpady, pneumatiky, elektrospotřebiče, baterie, barvy, oleje apod. 
Na tyto odpady je svoz 2x do roka viz následně Sběrový den. Stavební suť odebíráme 
v omezeném množství 1 – 2 m3. 
Dále odebíráme kovový odpad, na drobný kovový odpad ( plechovky ) je v obci sběrná 
nádoba naproti bytovkám.   
Bioodpady rostlinného původu: tráva, listí, seno, piliny, drobné větvičky. 
Pokud z pracovních důvodů nemohou občané využít otevírací  dobu ve sběrném dvoře, 
mohou se domluvit na Obecním úřadě nebo na telefonním čísle 724 168 476, 607 187 371 na 
otevření sběrného dvoru. 

                                                       

SBĚROVÝ  DEN 

      Dne 26. května 2018 v sobotu proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. 

1. Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev 
 a oleje, vyjeté oleje apod. 
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2. Objemné odpady – matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlahová krytina, apod. 
Stavební suť a střešní krytinu – v omezeném množství. 

3. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, 
elektronické nářadí, hračky apod. 

           Uvedený odpad můžete BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy AVE CZ odpadové 
hospodářství  s. r.o., kteří přijedou do Vaší obce se speciální svozovou technikou. 
 
MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU: 

U separátních kontejnerů – u Zemanů 
10 25  –  10 40 hod. 

U Obecního úřadu 
10 45   –  11 00 hod. 

 Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady na stanovišti sběru nebezpečných 

odpadů osobně. 

  Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec. 

 

 Okenská škola 

Naše obec je zřizovatelem školy a školky v Oknech. Částka v letošním rozpočtu na provoz 

školských zařízení je 1 031 000,-Kč. Ve sdílených daních dostáváme finanční prostředky 

plynoucí za žáky, například  pro rok 2017 činila tato částka 9 506,-Kč na žáka. 

Tato částka se násobí počtem žáků MŠ a ZŠ k 30. září předešlého roku, v roce 2017 tedy k 30. 

září 2016 navštěvovalo naší školu a školku 106 žáků. Pro rok 2018 se předpokládá částka cca 

13 740,-Kč na žáka. Skutečná výše částky závisí na skutečném inkasu daní v roce 2018.  

  

 Fotbalový oddíl – zápasy, které se hrají v Oknech 

  

Úterý      8.5.2018 od 17.00 hodin         Okna – Cvikov                            Okna 

Neděle 20.5.2018 od 17.00 hodin         Okna -  St. Šachov Okna 

Neděle   3.6.2018  od 17.00 hodin        Okna – Loko Česká Lípa Okna  

 

 Dětský den  

V oknech připravíme zábavný den pro děti v sobotu 9.6.2018 od 13.00 hodin. 

Podrobnější informace vyjdou v červnovém zpravodaji. 

 

 Termín zasedání Zastupitelstva obce Okna: STŘEDA 23.5.2018 od 17.00 

hodin 

 Eva Müllerová 
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 Informace ze Základní školy a mateřské školy Okna 

 

                     
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 dubnu vyjela skupina deseti dětí ze 3.,4., 5. ročníku se dvěmi učitelkami na partnerskou 

návštěvu do finské školy. Děti byly ubytované v hostitelských rodinách a společně s učiteli se 

účastnily  programu, který připravila finská škola a jejich dočasné rodiny. Děti měly možnost 

si vyzkoušet angličtinu v praxi, poznat krásu a chlad finských jezer (při saunování), seznámit 

se s novými výukovými metodami, finským stravováním a navázat nová přátelství. 

 

Spolupráce s německou školou v zaniklé obci Jabloneček 

Na konci dubna se žáci 3., 4. a 5. ročníku účastnili jednodenního výletu do zaniklé obce 

Jabloneček, která se nachází v místech bývalého vojenského prostoru Ralsko. Pod vedením 

lektorů Geoparku Ralsko se spolu s žáky německé školy z Neukirchu věnovali poznávání 

historie místa. Akce byla finančně podpořena LAGem Podralsko. 

 

Akce malotřídek v regionu 

Na závěr školního roku se těšíme na tradiční přehlídku divadelních a tanečních vystoupení 

Sloupský Tyjátr, který pořádá obec a škola Sloup v Čechách. Letos naše škola vystoupí s 

tancem na téma symfonické básně Vltava. 

Vybraní sportovci pojedou naši školu reprezentovat do Horní Libchavy na turnaj ve florbale a 

na Polevsko na turnaj ve fotbale. 

 

Těšíme se na kola ! 

První červnový víkend proběhne tradiční cyklistika a táboření na školní zahradě. Děti si 

vyzkouší své cyklistické dovednosti, orientaci v terénu a nocování v přírodě. 

 

Lesní školka jede do Krkonoš a škola do Českého ráje 

Děti z naší školky se vydají na čtyřdenní pobyt do Malé Úpy na chatu Třezalku. Kromě 

zajímavých výletů a her je bude čekat návštěva lesní školky v Trutnově. Školáci se zase 

mohou těšit na turistický pobyt v Sedmihorkách, kam vyjedou poslední červnový týden. 

 

Provoz školky v létě 

Školka bude v létě otevřena do 13. července a znovu od 13. srpna. Působiště dětí bude v lesní 

školce. Poplatky za tyto měsíce jsou poloviční. 

 

Co to je MOP ? 

Mladí ochránci přírody se setkají již podruhé. Tématem jejich setkání bude kouzelný vodní 

svět. MOPíci se vydají k vodní ploše v okolí Doks, kde je bude čekat přírodovědné bádání a 

hry. Setkání bude zakončeno návštěvou filmové projekce Planeta Česko v kině Máj v 

Doksech. 

 

za ZŠ a MŠ Okna 

Iveta Myšková 
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