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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 12.12.2017.             
Přítomno: 7 zastupitelů 
Usn. č. 139/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace o odstranění 
nedostatků v půdních prostorách školy ( havarijní stav podlahy a střešní krytiny). 
Nabízela se možnost opravy postupně z vlastních zdrojů nebo umožnit škole možnost zažádat o 
dotaci, s tím, že se v půdních prostorách vybuduje učebna a kabinet a tím se technicky zhodnotí 
majetek zřizovatele. Zastupitelstvo obce schvaluje provádění opravy uvedených nedostatků 
z vlastních zdrojů s tím, že v roce 2018 se provede oprava střechy na ZŠ Okna.  
Hlasování:               pro: 3                      proti: 4                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
Usnesení nebylo přijato. 
Usn. č. 140/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje Základní a Mateřské škole Okna, příspěvkové organizaci, že může 
technicky zhodnotit majetek zřizovatele vybudováním vestavby učebny a kabinetu, v půdních 
prostorách Základní školy včetně možnosti využívat dotační tituly k investicím na tomto majetku, 
s tím, že se bude o majetek řádně starat. V případě získání dotace na investici svěřeného majetku 
musí dodržovat výstupy projektu minimálně po dobu jeho udržitelnosti dle pravidel příslušných 
výzev. Majetek zřizovatele byl ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizaci, předán předávacím protokolem 
dne 3.2.2003. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 1                       zdržel: 1                   zajistí: starostka 
Usn. č. 141/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -  
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007888 / VB01, název stavby: 
IP-12-4007888  CL-Okna, ppč. 301/42, přípojka NN, mezi obcí Okna , 471 62 Okna 40, IČO 673412 a 
 ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, Teplická 874/8, Děčin IV-Podmokly, 
PSČ 405 02, zastoupená na základě plné moci udělené spol. MARTIA a.s., Mezní 2854/4, 400 11 Ústí 
nad Labem, IČO 25006754, DIČ CZ25006754. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy.  
Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 142/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo 2 nabídky pro realizaci GDPR pro Obecní úřad. 
Zastupitelstvo obce schvaluje pro komplexní realizaci a udržení souladu s nařízením  
 EU 2016/679 firmu TROLL COMPUTERS, U Vodního hradu, 470 01 Česká Lípa. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy.  
Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 143/2017 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k provedení rozpočtových opatření č. 10/2017.                   

Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                       zdržel: 0              zajistí: p. Paluskov 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci lednu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

Usn. č. 144/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtoví opatření č. 9/2017.  

Rozpočet obce byl v příjmové části navýšen   o +  823 699,55 Kč.                                                    

Rozpočet obce byl ve výdajové části navýšen o +  704 929,55 Kč 

- 118 770,-   Kč                       
Záporné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 (8115) – změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky 
hospodaření obce k 30.11.2017 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření.  
Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 145/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán inventur na rok 2017 a inventarizační komisi ve složení : pan 

Jaroslav Pek, pan Libor Henc, pan Tomáš Gottstein. 

Usn. č. 146/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní a Mateřské školy 
Okna, příspěvkové organizace na období 2018 – 2020. Návrh střednědobého výhledu byl řádně 
vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 147/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet pro Základní a Mateřskou školu Okna, 
příspěvkovou organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2018 ve výši 1 031 000,- Kč. 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 148/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet pro obec Okna na rok 2018. K návrhu rozpočtu nebyly 

vzneseny připomínky ani návrhy na změny. 

Zastupitelstvo obce schvaluje nevyrovnaný schodkový rozpočet pro obec Okna na rok 2018 v celkové 

výši příjmů 5 480 446,-Kč a v celkové výši výdajů 6 030 446,-Kč s tím, že saldo hospodaření je vyjádřeno 

financováním třídy 8 ( Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). 

Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky z minulých let.  

Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                       proti: 0                        zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 149/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce a následném darování č. 3/2017 na štěpkovač GTS 
1300 G mezi Mikroregionem Podralsko, Svatovítské náměstí 105, Osečná, PSČ 463 52, IČ: 00263061, 
DIČ: CZ00263061 a obcí Okna, IČO 673412. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy.  
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0               zajistí: starostka 

                                                                                                               Eva Müllerová 

                              

               
                   
                  

Jitka Slavíková 
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INFORMACE PRO VOLIČE  

o době a místě konání volby prezidenta 
Starostka  obce Eva Müllerová podle § 34 odst. 1 písm. a) zák. č. 275/2012 Sb.,  o volbě 

prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. 

o volbě prezidenta“) zveřejněním na úřední desce oznamuje: 

1. Volba prezidenta republiky I. kolo se uskuteční:                                                                                                       

v pátek     dne 12. ledna 2018     od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
       v sobotu    dne 13. ledna 2018     od   8.00 hodin do 14.00 hodin 

 
2. Místem konání volby pro občany Oken je volební místnost v budově Obecního úřadu 

Okna, Okna 40, 471 62 Okna. 
 

3. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta.  
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem).  

 

 Poplatky za odpady mohou občané platit účetní obecního úřadu v pracovních 

dnech pondělí a středa od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 
 

 Sběrný dvůr v zimní období, do 31.3.2018, je uzavřený. Odpad ve sběrném dvoře 

mohou občané odkládat po domluvě na Obecním úřadě nebo na tel. čísle 724 168 476, 
607 187 371 

 Masopust 2018 – srdečně zveme všechny občany na letošní oslavy Masopustu   

10. února od 13.00 hodin. 
Tradičně se bude vycházet od Základní školy. Můžete se těšit na kejklíře a jeho vystoupení, 
ukázky šermířského umění, bohatou tombolu a pohoštění.  
Na závěr vyhodnocení nejlepších masek. 
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Informace ze ZŠ a MŠ Okna 
 

My Tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví 

přejeme Vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta.  

My jsme k Vám přišli zdaleka...  

 
Po Tříkrálovém průvodu obcí byl ukončen první zkrácený novoroční školní týden. Kašpaři, 

Melicharové a Baltazaři obešli tradiční zastaveníčka v naší obci. Zazpívali, popřáli, napsali 

křídou nad dveře obydlí K+M+B+2018 a dostali po koledě... 

Leden bude plný pilné práce. Školáky čeká pololetní opakování a pololetní vysvědčení. Děti 

ze školky se mohou těšit na návštěvu sklárny v Novém Boru či na Den zvířat. 

V únoru bude zahájen plavecký výcvik, děti budou jednou týdně jezdit do bazénu v České 

Lípě a pod vedením plavčíků se učit plaveckým stylům. Ve druhé polovině února vyjede 

skupina 60 dětí ze školy a ze školky se svými učiteli na týdenní lyžařský kurz do Krkonoš.  

Spolupráce škol v regionu 

Již tradiční společnou aktivitou venkovských škol regionu Českolipska a Novoborska je 

výtvarničení dětí. Tentokrát na téma "Naše obec – naše pověst". Výstupem této aktivity je 

tvorba nástěnného kalendáře. Smyslem zvoleného tématu je zamyšlení se nad místem, kde 

žijeme  a navštěvujeme školu. Do aktivity se zapojily základní školy z Brniště, Horní 

Libchavy, Kunratic u Cvikova, Nového Boru – Arnultovic, Nového Oldřichova, Oken, 

Okrouhlé,  Polevska, Práchně, Prysku, Ralska – Kuřívod, Sloupu v Čechách, Starých Splav, 

Svoru, Volfartic, Zahrádek. Z každé školy bylo na výstavu nominováno deset 

nejzajímavějších výtvarných prací, které budou školu reprezentovat na společné výstavě. 

Výstava bude instalována v kině Máj v Doksech a zahájena bude 

vernisáží ve středu 14. února v 9.30 hodin. 

Odborná porota vybere 16 nejzdařilejších obrázků (z každé školy 

jeden), které budou použity na tvorbu nástěnného kalendáře na rok 

2019. 

Těšit se můžeme také na projekci krátkého filmu a občerstvení. 

Výstava potrvá do konce května 2018 a bude přístupná vždy jednu 

hodinu před každou projekcí a mezi jednotlivými projekcemi. 

Akci organizuje ZŠ Okna za finanční podpory LAG Podralsko. 

 

 

 

 

 

V. Školní ples 
ve stylu 70. a 80. let  
sobota 10. února od 19 hodin, hotel Port 
hraje kapela Medusa rock 
předtančení, bohatá tombola 
vstupné 200, - Kč 
vstupenky lze zakoupit ve škole či na tel. 730135057 
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