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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

OKNA ZE DNE 30.10.2018: 

Zastupitelstvo  obce přijalo na svém ustavujícím zasedání následující usnesení: 

Přítomno 6 zastupitelů, omluven 1 zastupitel – p. I. Horčíková  

Usn. č.1/2018 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Okna schvaluje předložený program ustavujícího zasedání. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0  

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

Usn. č.2/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Okna určuje ověřovateli zápisu pana  Libora Hence a pana Karla Holana a 
zapisovatelem paní Helenu Čápovou. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

Usn. č.3/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Okna schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0  

Usnesení č. 3 bylo schváleno.  

Usn. č.4/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Okna v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 

výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0  

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

Usn. č.5/2018 

Zastupitelstvo obce Okna bere na vědomí, že žádné návrhy na změnu způsobu hlasování 
nebyly podány. 

Usn. č.6/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Okna volí starostkou paní Evu Müllerovou. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0  

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
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Usn. č.7/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Okna volí místostarostou pana Libora Hence. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0  

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

Usn. č.8/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Okna zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0  

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

Usn. č.9/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Okna volí předsedou finančního výboru paní Hanu Uhlířovou. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

Usn. č.10/2018 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Okna volí předsedou kontrolního výboru pana Karla Holana 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0  

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

Usn. č.11/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Okna volí členy finančního výboru paní Ivanu Horčíkovou a paní Jaroslavu 
Jankovou. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

Usn. č.12/2018 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Okna volí členy kontrolního výboru pana Lukáše Zemana a paní 
Květoslavu Doubkovou. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

Usn. č.13/2018 

a) Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Okna v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 600,-Kč za 

měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka 

ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

Hlasování:               pro: 3                       proti: 3                       zdržel: 0 

Usnesení č. 13 nebylo schváleno. 

b) Návrh usnesení: 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci listopadu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

Marta Formánková, Iveta Hluchá, Karel Slavík, 

Zdena Šulcová 
 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Okna  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 

ve výši 2600,-Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce 

místostarosty. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

                                                                                                                                          Eva Müllerová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SETKÁNÍ SENIORŮ  v pátek 30.11.2018 od 14.00 hodin v budově Obecního úřadu. 

      Vážení senioři, přijďte si poslechnout 

       vystoupení dětí z naší školy, pobavit se a  

 zasoutěžit, zavzpomínat při hudbě a občerstvení. 

 Výhra – dárkový balíček !!!!  

                 

 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

v neděli 2.12.2018 od 17.00 hodin. 

Vážení občané přijďte zahájit adventní čas k naší  

základní škole, kde společně s dětmi slavnostně 

              rozsvítíme vánoční strom. Na zahřátí bude  

 připravený svařáček… 

              

 MIKULÁŠKÁ PRO OKENSKÉ DĚTI VE STŘEDU 5. PROSINCE OD 17.00 HODIN VE 
VÍCEÚČELOVÉ MÍSTNOSTI NA OBECNÍM ÚŘADĚ. 
 

Milé děti, 
čeká vás kouzelník. opravdový  čert 
a mikuláš a mikulášská nadílka. 
 

  

 Termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna: 13.11.2018 od 17.00 hodin 

 

 Události a fotografie z Oken můžete sledovat na www.facebook.com – Okna 

v Podbezdězí. 

http://obecokna.cz/
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 Chceme, aby děti do školy chodily rády... 

                                 ...a „držíme se“ Komenského 

 
 Jana Amos Komenský : 

„Vyučování má být zábavné a žák má být současně učitelem“ 

,,Vzdělávání nikdy nekončí, člověk by měl cestovat" 

,,Žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností a využívat je v praxi" 

 

Říjen nabízel spoustu možností, jak tuto vizi plnit. Žáci ve škole se se zájmem věnovali 100. 

výročí republiky. Zajímali se o historii obce, o příběh pomníku na návsi a připravovali se na 

vlastivědnou soutěž, kterou pro malotřídní školy Českolipska pořádala ZŠ a MŠ Volfartice. 

Starší žáci tvořili "historické lepolero" a absolvovali Olympiádu pod pěti kruhy, kde si 

poměřovali síly v matematice, přírodovědě a vlastivědě, českém jazyce, informatice a umění. 

Olympiádu pořádá organizace Rozvoj Českolipska  pro školy v regionu, úspěšní řešitelé z 

jednotlivých škol postoupí do kola regionálního. 

Lidové tradice byly letos obohaceny o slavnostní průvod ke 100. výročí republiky spojený s 

výsadbou lípy a poslechem hudební skupiny Řemdih. Po oblíbené Magické noci (děti 

přespávají ve škole) se konal průvod Svatomartinský. 

Cestujeme hodně a rádi, je to jedna z významných možností  "učení se". Páťáky čeká lednová 

cesta do Finska (hrazeno z projektu Erasmus), kde se setkají s kamarády z Velké Británie, 

Španělska a Polska. 

Děti ze školky v listopadu vycestují do Šestajovic u Prahy, navštíví skanzen a svíčkárnu. V 

prosinci se mohou těšit na betlémy v Kryštofově údolí, tuto cestu podniknou společně s dětmi 

ze školky v Práchni. V lesní školce jsme přivítali děti ze školky Pražská, Doksy. Naučná 

stezka naším okenským lesem pro ně byla velkým dobrodružstvím. 

S novým školním rokem přišlo pár změn. Každý měsíc k nám do školy jezdí na jeden celý 

týden rodilý mluvčí, který působí ve vyučování i ve školní družině. V září jsme přivítali 

Davida z Kanady, v říjnu Bena z USA...(hrazeno z projektu OP VVV). Děti mají možnost 

převádět své znalosti angličtiny do praxe a ztrácet bariéry v komunikaci. 

V obou školkách působí školní asistenti, ve škole ve čtyřech třídách pracují spolu s učitelem 

asistenti pedagoga, ve škole jsou vyučovány čtenářské dílny (hrazeno z projektu OP VVV). 

Vedle školní družiny s nízkou kapacitou je v provozu dětský klub (denně do 17 hodin). 

Družina a klub jsou personálně dostatečně zabezpečeny (hrazeno z projektu MPSV). 

Stejně jako v letech předcházejících, budou žáci navštěvovat tělocvičnu v Doksech a 

absolvovat plavecký, lyžařský, turistický kurz. Novinkou však je kurz bruslení na zimním 

stadionu v České Lípě. Doprava na tyto akce je hrazena z dotací (Erasmus, MŠMT). 

 

ZŠ a MŠ Okna aktuálně zaměstnává 20 pedagogických a provozních zaměstnanců. Kapacita 

obou školek (28 dětí, 20 dětí) a školy (60 žáků) je naplněna. Další místa jsou obsazena dětmi 

na tzv."domácí školu a školku" (13 dětí). Děti do naší školy a školky dojíždí z dvaceti 

okolních obcí a měst. Přednost pro přijetí mají vždy místní zájemci. 

 

Naše škola a školka je vyhledávaná pro své rodinné a bezpečné prostředí, způsob výuky a 

přístupu. 

 

Více najdete na : 

www.skola.obecokna.cz 

FBC – ZŠ a MŠ Okna 

                                                                                          za ZŠ a MŠ Okna Iveta Myšková 

http://obecokna.cz/
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