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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 22.11.2017. 

Přítomno: 5 zastupitelé, 2 zastupitelé omluveni,                                                                                                  
od 17.30 hodin přítomno 6 zastupitelů. 
Usn. č.128/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení člena finančního výboru Ing. Jřího Ráže.  
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění nové členky finančního výboru, paní Hanu Uhlířovou. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
Usn. č. 129/2017 

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  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem dodatku č. 1 Partnerské  
smlouvy z 1.8.2017 za podmínek ve smlouvě uvedených. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 130/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh rozpočtu pro Základní a Mateřskou školu Okna, 
příspěvkovou organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2018 ve výši 1 031 000,- Kč. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 6                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 131/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní a 

Mateřské školy Okna, příspěvkové organizace na období 2018 – 2020. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 132/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 pro obec Okna jako nevyrovnaný, 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 bude po dobu 15 

dnů vyvěšen na klasické i elektronické desce Obecního úřadu. Připomínky mohou občané uplatnit 

písemně nebo ústně na zasedání ZO, které bude rozpočet na rok 2018 projednávat. Termín zasedání 

bude zveřejněn v zákonné lhůtě. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 133/2017 

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

Mgr. Ivetě  Myškové přijetí účelově určeného finančního daru od obce Tachov, z které dojíždí děti do 

naší školy, v celkové výši 5 000,-Kč.  

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

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

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

PROSINEC 2017 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci prosinci oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

Usn. č. 134/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpočet poplatku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
za poplatníka a kalendářní rok. 
Skutečné náklady za rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 308 135,- Kč a 
byly rozúčtovány takto: 
Náklady celkem 308 135,- Kč děleno 354 poplatníků celkem (počet osob s pobytem na území obce + 
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba) = 870,- Kč. 
Sazba poplatku na rok 2018 se nemění, zůstává 600-,Kč na osobu na rok.  
Usn. č. 135/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017, kde došlo k navýšení rozpočtu 
v příjmové části o 5 640,-Kč. 
      4122  29014 neinvest.přij.transfery od krajů, fin.příspěvek hospod. v lesích ……. + 5 640,- 
      8115              změna stavu krátk.prostř. na bank. účtech …………………………………… - 5 640,- 
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 31.10.2017 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

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

                                                                                                                     Eva Müllerová   

                              

 

               
                   
                   

Jarmila Gottsteinová, Andrea Heřmánková, Dagmar Charamzová,  
Martin Janoušek, Sára Rejnartová 

 
 

 
 

 

 Den seniorů. 

 
VÁŽENÍ SENIOŘI, z důvodu zajištění živé hudby jsme změnili termín pro každoroční 

setkání seniorů na OBECNÍM ÚŘADĚ ve víceúčelové místnosti. 

Srdečně vás zveme a těšíme se na vás 

                   ve čtvrtek, 7. prosince 2017 od 14.30 hodin !  
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 Poplatek za odpady v roce 2018. 

 Poplatek zůstává stejný, jako v roce 2017 , to znamená 600,- Kč, senioři 500,-Kč.   Nové známky 

na rok 2018 si mohou občané vyzvednout, po zaplacení poplatku,  na Obecním úřadě v úřední 

dny, nejpozději do 28.2.2018. 

             PO: ráno 9:00 – 11:00, odpoledne 13:00 – 17:00 

 ST: ráno 9:00 – 11:00, odpoledne 13:00 – 17:00 

 

 Provoz sběrného dvora v zimním období. 

Sběrný dvůr bude od 7.12.2017 do 31.3.2018 uzavřený. Pokud budete potřebovat odložit 

velkoobjemový odpad nebo stavební suť, domluvte se předem na a Obecním úřadě nebo na 

telefonním čísle: 724 168 476 - starostka 

 607 187 371 – pan Krupička 

 

 Římskokatolická farnost Okna Vás zve na ADVENTNÍ KONCERT 
Bělského farního sboru, který se uskuteční v sobotu 9. prosince od 14.00.hodin v kostele na 

Nanebevzetí Panny Marie v Oknech. 

 

 Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna se koná v úterý  

12. prosince 2017 od 17.00 hodin v budově Obecního úřadu.  

 

 Za sebe a za celé zastupitelstvo naší obce přeji všem občanům 

CO NEJKRÁSNĚJŠÍ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

 A V  NOVÉM ROCE 2018 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ 
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Informace ze Základní školy a mateřské školy 

Okna 

 

Vánoční trhy a Betlém – v pátek 22. prosince 

V pátek 22. prosince od 16 hodin bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 

Oknech tradiční pěvecké vystoupení žáků ze školy , dětí ze školky, učitelů a 

rodičů. 

 Po koncertě bude program pokračovat ve škole, kde budou připravené Vánoční 

trhy, vánoční posezení  a vánoční bazar. 

Za zaměstnance školy a školky Vás na tuto tradiční akci zve Iveta Myšková. 
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