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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 21.12.2016 
Přítomno – 6 zastupitelů, 1  zastupitel omluven)  
 
Usn. č. 110 /2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci pana Michala Zemana podanou dne 19.12.2016 pro  

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

do zastupitelstev obcí nastoupil  na mandát zastupitele následující den po zániku mandátu pana 

Michala Zemana pan Tomáš Gottstein.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu nového zastupitele pana Tomáše Gottsteina, dle § 69 

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

Usn. č. 111/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce Okna. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                   
 
Usn. č. 112/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník, pan Michal 
Grolmus. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0    
 
Usn. č. 113/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 
Usn. č.114/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení odvodu finančních prostředků z investičního fondu Základní a 
Mateřské školy v Oknech, příspěvkové organizace, ve výši 100 000,-Kč na účet zřizovatele. 
Hlasování:                pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                        zajistí:starostka   
 

Usn. č. 115/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Mgr. Ivety Myškové o navýšení příspěvku pro Základní a 

Mateřskou školu v Oknech na rok 2016.  

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku na rok 2016 pro Základní a Mateřskou školu 
v Oknech, příspěvkovou organizaci ve výši 100 000,-Kč. 
Celková výše příspěvku na rok 2016 bude činit 978 000,-Kč. 
Hlasování:                pro: 6                     proti: 0                 zdržel: 0                           zajistí:starostka   
 
Usn. č. 116/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pro Úřad práce v České Lípě o příspěvek na vyhrazení společensky 

účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. 

Hlasování:                   pro: 6                       proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka   
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Usn. č.117/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Tělovýchovné jednoty Okna  o opravu výdajů v článku II 

Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Důvodem bylo navýšení 

provozních nákladů a výstavba altánu u sportovních kabin. Rekonstrukce vodovodní přípojky nebyla 

uskutečněna. Zbylé prostředky z výměny oken v kabinách byly použity na výstavbu altánu. Celková výše 

dotace se nemění. 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě číslo 1/2016 ze dne 9.3.2016 
v předloženém znění. Dodatek bude vyvěšen na klasické i elektronické  úřední desce obecního úřadu. 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka   
 
Usn. č.118/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo  rozpočet obce Okna na rok 2017 včetně zapracovaných  připomínek a 

změn v návrhu rozpočtu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný  rozpočet  obce Okna na rok 2017 v celkové výši příjmů 4 848 
500,- Kč a v celkové výši výdajů 4 848 500,- Kč. 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování:                   pro: 6                         proti: 0                 zdržel: 0                   zajistí: starostka   
 
Usn.č. 119/201 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 30.11.2016.  
Zastupitelstvo obce schvaluje  rozpočtové opatření č. 9/2016, kde došlo 
k navýšení v příjmové části   o  54 259,51 Kč a k navýšení ve výdajové části o  54 259,51 Kč.   

Hlasování:                 pro:6                      proti: 0                    zdržel:0                  zajistí: p. Palusková 

Usn. č.120/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje  podání žádosti o dotaci z fondů Ministerstva pro místní rozvoj pro 
obce, program podpora obnovy a rozvoje venkova 2017, dotační titul č. 5 – podpora obnovy a 
rekonstrukce místních komunikací. 
Hlasování:                  pro: 6                         proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka   
 
Usn. č.121/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení předsedy finančního výboru pana Michala Zemana. 
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění člena finančního výboru. 

Předseda finančního výboru: pan Tomáš Gottstein 

Hlasování:                   pro:  6                       proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka   
 
Usn. č. 122/2016 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k provedení rozpočtových opatření č. 10/2016.                                                                                                              

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

                                                                                                                                             Eva Müllerová 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci prosinci oslavili 

 

 

 

 

 

  

  nebo oslaví životní jubileum:  

Josef Hlavička 

 

 

 

    INFORMACE PRO OBČANY                                                                                                           

  

 Važení občané, Masopust v Oknech  je naplánovaný na 

      sobotu 25.2.2017 od 13.00 hodin. 

             Tradici Masopustu v Oknech chceme nadále zachovat  a srdečně zveme všechny                           

občany na masopustní veselí. Podrobnější informace vyjdou v únorovém 

zpravodaji. 

             Budeme rádi za příspěvky do tomboly, které můžete odkládat v Základní škole          

v Oknech 

 Od měsíce února letošního roku začnou probíhat přípravné práce pro 

              rekonstrukci vodovodu v naší obci, zaměřování, příprava montážních jam. 

             Termín realizace je od února do konce měsíce května. 

 

 Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 18.1.2017 od  

              17.hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

 Otevírací doba ve sběrném dvoře v areálu firmy ATMOS : 

                                 Středy:      15.00 – 16.00  

                                 Soboty:     15.00 – 16.00  

 Známky na popelnice pro rok 2017 si mohou občané po zaplacení poplatku 

vyzvednout na obecním úřadě v úřední dny:                                                                                              

PONDĚLÍ         od  9.00  do  11.00         od 13.00 do 17.00 

              STŘEDA           od  9.00  do  11.00         od 13.00 do 17.00 

             Na známku z roku 2016 se vyváží do 28.2.2017.                                                                                                                                   
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Informace ze ZŠ a MŠ Okna 

Informace ze ZŠ a MŠ Okna 

 

V novém roce 2017 jsme se sešli v téměř plném počtu a 

čekalo nás Tříkrálové překvapení.Tradičně jsme se vypravili vlakem do Doks, kde naše 

kroky putovaly k místnímu kinu...Film Malý princ můžeme všem doporučit. Děti ze školy se 

vydaly zpět do Oken po svých a protože cestou stavěly sněhuláky a koulovaly se, dříve v naší 

vísce byli zpět Školkáčci, které svezl z Doks vlak. 

Na konci týdne naší zasněženou obcí procházel Tříkrálový průvod. Za zpěvu Tříkrálové 

koledy byli malí koledníci obdarováni sladkostmi, ovocem, čajem a puzzlemi. Děkujeme...a 

přejeme hodně zdraví do nového roku ! 

Děti ve škole nezapomínají na pomoc potřebným. Před vánočními svátky se  rozhodly ze 

svého fondu přispět částkou 1.500, - Kč na konto Paraple. 

V lednu se ve škole uzavře 1. pololetí školního roku. Žáčci budou absolvovat pololetní 

opakování, rodiče budou mít možnost přijít do školy na konzultace. Vysvědčení dostanou děti 

napsáno na dvou tiskopisech. První část bude tradiční (známky), ve druhé budou hodnoceny 

slovně-zde bude vysvětleno, co se žákovi daří či nedaří, kde má "přidat" a co by mu ve 

zlepšení mohlo pomoci. 

 

V únoru vyjedou děti ze školy a ze školky na týdenní lyžařský pobyt do Krkonoš. Základní 

škola, mateřská škola, lesní školka, školní družina a školní jídelna zůstanou v provozu. 

 

                                                                            Iveta Myšková, ředitelka ZŠ a MŠ Okna              
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