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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 
4.10.2017.Přítomno: 4 zastupitelé, 3 zastupitelé omluveni 

 
Usn. č.104/2017 
Obce a města Mikroregionu Podralsko jsou zapojeny do společného projektu „Předcházení odpadů 
v Mikroregionu Podralsko“. Společně byla podána žádost o dotaci na pořízení kompostérů pro 
občany a dále také na některých místech na štěpkovače. Na základě společného odsouhlasení 
poukázaly obce na účet Podralska do 30.6.2017 vlastní spoluúčast.  Předfinancování podílu dotace 
mělo být zajištěno krátkodobým úvěrem Podralska u Komerční banky, a.s. Protože Mikroregion nemá 
žádný majetek, je úvěr podmíněn vydaným „Rozhodnutím“ poskytovatele dotace. Jsou doloženy 
všechny podklady pro jeho vydání, jedná se o záležitost časové prodlevy. Proto se dne 26. 9. členská 
schůze rozhodla přijmout Dodatek č. I. Partnerské smlouvy, kterým by jednotlivé obce a města měly 
projednat předfinancování podílu dotace z vlastních finančních zdrojů.  
Zastupitelstvo obce souhlasí s předfinancováním svého dílu v projektu „Předcházení vzniku odpadů 

v Mikroregionu Podralsko“ ve výši 380 808,10 Kč.    

Hlasování:               pro: 0                      proti: 4                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 

Usnesení nebylo přijato 

Usn. č. 105/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových a 
provozních náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“, kterým se 
aktualizují finanční podíly jednotlivých partnerů z důvodu předfinancování dotace z vlastních zdrojů 
s tím, že tento jim příslušný finanční podíl na realizaci jejich části projektu ve výši 380 808,10 bude 
poukázán na účet Mikroregionu Podralsko do 25. 10. 2017. 
Hlasování:               pro: 0                       proti: 4                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usnesení nebylo přijato 

Usn. č. 106/2017 

Zastupitelstvo obce bylo informováno, že od 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek. V souvislosti s touto změnou byl zastupitelstvu obce předložen návrh nové 

směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh směrnice k zadávání veřejných zakázek malého 

 rozsahu č.13. Tato směrnici nabývá platnosti dnem schválení  Zastupitelstvem obce 

 Okna, 4.10.2017. 

Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 107/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

pořízení nové, profesionální, kompaktní, pojezdové travní sekačky. Vypsání výběrového řízení zajistí 

starostka obce společně s místostarostou obce, Eva Müllerová a Jaroslav Ouředník. Složení komise pro 

hodnocení nabídek: Michal Grolmus, Jaroslav Ouředník, Eva  Müllerová. 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

LISTOPAD 2017 
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Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 108/2017 

Zastupitelstvo obce odkládá tento bod programu, rozpočtové opatření č. 7/2017, na další zasedání 

zastupitelstva obce Okna. 

Usn. č. 109/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci usnesení č. 72/2017 ze dne 21.6.2017. 

Důvod: rozdělení příspěvku pro ZŠ a MŠ Okna na zakoupení el. spotřebičů do MŠ, na část investiční a 

neinvestiční. 

Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 110/2017  

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku pro Základní a Mateřskou školu v Oknech, 
příspěvkovou organizaci, o investiční příspěvek ve výši 47 069,-Kč a neinvestiční příspěvek ve výši 
12 931,-Kč. Celková výše příspěvku zůstává stejná 60 000,-Kč. 
Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0              zajistí: p, Palusková 
Usn. č. 111/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o stanovisko obce k záměru vybudování startovacích bytů pro 

mladé rodiny v bývalém penzionu „Lipka“. 

Zastupitelstvo obce tento bod odkládá až do předložení konkrétního podnikatelského záměru. 

Usn. č. 112/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 7.9.2017. 

Zjištěné nedostatky: chybějící revize hromosvodu při opravě střechy na budově OÚ, připomínka 
k platbě za opravu komínů. 
Revize a oprava hromosvodu byla zhotovující firmou provedena a zaplacena. 

Platba za dozdění komínů, dodání  nové vrchní desky a oprava omítky v půdním prostoru nebyla 

součástí zakázky. 

Usn. č. 113/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení odborného dohledu nad zakázkou „ Revitalizace zeleně 

v obci Okna „ firmou Bártl Tomáš, Tyršova 1/19, 288 02 Nymburk, IČO 71108017. 

Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 

Usn. č. 114/2017 

 Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce Základní a Mateřské školy v Oknech, příspěvkové organizace, 

Mgr. Ivetě  Myškové přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO 

24231509 v rámci jejího projektu obědy pro děti, ve výši  39 537,-Kč.  

Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 115/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje ředitelce Základní a Mateřské školy v Oknech, příspěvkové organizace, 

Mgr. Ivetě  Myškové přijetí účelově určeného finančního daru od obcí, z kterých dojíždí děti do naší 

školy, v celkové výši 27 000,-Kč.  

Finanční dar bude použit pro Základní školu Okna k zakoupení nových počítačů do učebny informatiky.  

Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
                             

                                                                                                                        Eva Müllerová      
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci listopadu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

                                  

 

               
                   
                   

František Formánek, Marta Hladíková, Hana Bludská, 
 Dáša    Prokešová 

 
 

 
 

 Mikulášská pro děti z Oken.     
Milé děti,  v neděli 3.12.2017 od 15.00 hodin  vás zveme na OBECNÍ ÚŘAD, kde   

vás zabaví kouzelník a pak přijde  opravdový Čert a Mikuláš, který bude rozdávat dobroty. 

 

 
 

 Rozsvícení vánočního stromu. 
Vážení občané, v neděli 26.11. v 17.00 hodin, vás zveme na slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu. Přijďte si popít svařáček a poslechnout vystoupení dětí z naší školy. 

 

 Den seniorů. 
VÁŽENÍ SENIOŘI, 8.12. 2017 od 14.30  vás srdečně zveme na předvánoční posezení s 

hudbou a pohoštěním na OBECNÍM ÚŘADĚ.  

Přijďte si poslechnout vystoupeni dětí z naší školy, pobavit se a zavzpomínat. 

Těšíme se na vás.  
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     Informace ze Základní školy a mateřské školy Okna 
 
   První čtvrtletí nového školního roku je již za námi a adventní čas před námi... 

Když se ohlédneme, tak vidíme za sebou již téměř tři měsíce pilné práce. V září nás potěšila 

týdenní návštěva kamarádů ze Španělska, Finska, Švédska a Polska. Posunuli jsme se v 

praktickém používání angličtiny a získali nové zkušenosti. Naše učitelky mateřské školky Pavlína 

Lomičová a Pavla Štěrbová  vycestovaly na konci října "na zkušenou" do švédské školky. Děti z 

obou odděleních naší školky čeká "švédské dopoledne" aneb inspirace ze Švédska. Na prezentaci 

studijního pobytu se mohou těšit i rodiče a zaměstnanci. Tyto aktivity se realizují díky úspěšnosti 

našeho zařízení v projektech Erasmus+. 

Na konci října se děti ze školy a ze školky účastnily společné Podzimní slavnosti – poděkování za 

úrodu. Byly rozděleny do týmů a společně z donesených a koupených surovin vařily, pekly, 

smažily, skládaly obrazy, ochutnávaly. Po společné hostině se přesunuly na koncert skupiny 

Řemdih do místního kostela. 

Školní družina má za sebou tradiční a u dětí oblíbenou Magickou noc. Letošní ročník hojně 

navštívili i bývalí žáci okenské školy. Na přespávání ve škole, stezku odvahy, hry, čtení a 

promítání se děti těší celý rok. Úspěšná retro-olympiáda, návštěva ekocentra v Brništi či kina v 

Doksech je namátkový výčet aktivit naší školky. 

 

Ve škole a školce se toho spousta děje... 

Chcete poutavý nástěnný kalendář na rok 2018 ? 
Kalendář s tématem "Co vyprávěl strom" je v omezeném počtu k prodeji u paní Horčíkové. Autory 

výtvarných dílek  jsou žáci dvanácti venkovských škol regionu. Cena za kus je 100 Kč. Výtěžek 

bude použit pro děti. 

Zajímá Vás co se děje v lesní školce ? Brožurka Magazín LŠ KOLEPA 2017, 
plná  rozhovorů, vyprávění, fotek a rébusů je také ke koupi. Cena je na Vašem uvážení. 

   Zveme Vás na :                                                                              

Kurz angličtiny pro dospělé 

Kurz angličtiny pro dospělé probíhá každé úterý. Od 15 hodin je kurz určen pokročilým, od 16 

hodin mírně pokročilým. Lektorkou kurzu je Veronika Žáková. Kurzovné se hradí vždy na 

následující měsíc: 50, - Kč za hodinu. Platba probíhá u hospodářky školy Ivany Horčíkové. 

 

 

Seminář o stravování "Hravě zdravě" / úterý 14. listopad od 17 hodin 

Semiář se bude zabývat  zdravým stravováním. Účastníci semináře se dozví, například, jak 

připravit zdravou svačinku. Nebudou chybět praktické ukázky a příprava. Lektorkou semináře je 

Věrka Horčík. Seminář proběhne v úterý 14. listopadu od 17 hodin ve škole, v rámci projektu OP 

VVV a je zdarma. 

 

Klub deskových her 

Každé úterý od 15 do 17 hodin se mohou děti (i dospěláci) účastnit klubu deskových her. Budou se 

učit základy šachů, dámy a dalších her zaměřených na rozvoj logického myšlení. Vedoucím klubu 

je Dan Marvan. Klub probíhá v rámci projektu OP VVV a je zdarma. 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 25.10.2017.              

Přítomno: 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven 

Usn. č. 119/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene -  služebnosti 
IE-12-4003226/VB/01.  
Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti bude zřízena mezi obcí Okna, 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. EnServis s.r.o., Hradecká 569, 533 52 
Pardubice, IČO 28815408, DIČ CZ28815408. 
Dotčené nemovitosti: pozemky p.č.:  338/2, 845/2, 850/10, 850/11, 868/77, 868/78, 868/79, 868/86 
v k. ú. Okna v Podbezdězí. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy.  

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
 
Usn. č. 120/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Pořízení pojezdové sekačky.“ Zastupitelstvo 
obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako dodavatele výše uvedené zakázky 
firmu: AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav, Regnerova 1420, 293 01 Mladá Boleslav III, 
IČO 61676985, DIČ CZ61676985, která předložila ve výběrovém řízení nejvýhodnější 
nabídkovou cenu. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem kupní smlouvy za podmínek 
v kupní smlouvě uvedených. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 121/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017, kde došlo 
k navýšení rozpočtu obce  v příjmové části o        69 000,- Kč 
a k navýšení rozpočtu obce  ve výdajové části o   69 000,- Kč. 
Další změny se týkaly pouze přesunu položek. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 
k 30.9.2017 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 122/2017 

Zastupitelstvo obce  projednalo žádost o odkoupení části pozemku p.č. 338/2 z majetku obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodat část pozemku v majetku obce. 
Jedná se o pozemek p.č. 338/2 o výměře 6095 m2, orná půda, v katastrálním území Okna 
v Podbezdězí, z něhož bude geometrickým plánem oddělena část cca 1487m2. 
Nabídková cena: 80,-Kč/1m2. 
Hlasování:               pro: 0                       proti: 6                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usnesení nebylo příjato. 
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Usn. č. 123/2017 

Zastupitelstvo obce  projednalo žádost budoucího kupujícího o souhlas obce s vybudováním 
sociálního bydlení pro mladé rodiny a matky na č.p. 36 ( bývalá Lipka ).  
Zastupitelstvo obce  vzalo na vědomí nevyhovující stav objektu, který by se vyřešil 
vybudováním centra bydlení u „ Svaté Marty „ ( název projektu ).  
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu podporovaných nájemních bytů určených 
k sociálnímu bydlení, které budou vybudovány s podporou státní dotace pro mladé rodiny a 
matky za podmínky, že po dobu udržitelnosti projektu budou výše uvedené byty obsazeny 
přednostně občany z Oken. 
Hlasování:               pro: 3                       proti: 2                        zdržel: 1               zajistí: starostka 
Usnesení nebylo příjato. 
 
Usn. č. 124/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku 
zvanou „ III/25915 Bezděz rekonstrukce mostu ev. č. 25915 -1 „ na p.č. 830/1 v katastrálním 
území Bezděz. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem výše 
uvedené smlouvy. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
 
                                                                                                             Eva Müllerová   
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