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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 23.8.2017.   
Přítomno: 5 zastupitelů, 2 zastupitelé omluveni.               

Usn. č. 85/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce Okna. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka             
Usn. č. 86/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Tomáš Gottstein, pan Jaroslav Pek. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
Usn. č. 87/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
Usn. č. 88/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Revitalizace zeleně v obci Okna.“ Zastupitelstvo obce 
schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše uvedené zakázky firmu: Jakub Tichý, 
Zadní Vinohrady 4665, 430 01 Chomutov, IČO 75945878. 
Nabídková cena: 681 925,75,-Kč ( včetně  DPH ). 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 

Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
Usn. č.89/2017 

Zastupitelstvo obce  projednalo žádosti o koupi pozemku p.č. 921 z majetku obce. 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek v majetku obce. Jedná se o pozemek 
p.č. 921, ostatní plocha o výměře 124 m2, zapsaného na LV 1 v katastrálním území Okna 
v Podbezdězí. 
Navržená cena 100,-Kč/1m2.  
Záměr o prodeji bude vyvěšen po dobu nejméně 15-ti dnů na klasické i elektronické desce Obecního 
úřadu. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
Usn. č.90/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost  ředitelky ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace, Ing. Ivety 
Myškové, o navýšení příspěvku z důvodu navýšení nákladů na opravu podlah v 1. patře Mateřské 
školy v Oknech. Po odkrytí podlah se zjistily závady a bylo zapotřebí rozsáhlejší rekonstrukce oproti 
plánované opravě. Při odkrytí byl přítomen pan J. Ouředník, pan M. Grolmus a paní Eva Müllerová. 
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku pro Základní a Mateřskou školu v Oknech, 
příspěvkovou organizaci o částku 30 423,-Kč. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
 

 

 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ZÁŘÍ 2017 

http://obecokna.cz/


Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna 
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz 

                                 Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476                                  
Stránka 2 

 

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci srpnu oslavili 

 

 

 

 

 

Usn. č.91/2017 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky hospodaření k 31.7.2017. 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2017, kde byl navýšen rozpočet ve výdajové 
části o 30 423,-Kč s tím, že záporné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 ( 8115 ) – změna stavu 
krátkodobých prostředků na bankovních účtech. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: p.Palusková 
Usn. č.92/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu o prodeji a nákupu dřeva mezi obcí Okna (jako 
prodávající) a firmou Ladislav Markvart, Luka 8, 472 01 Doksy, IČO 63775026 (jako kupující). 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 

Usn. č.93/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronajímat výlepové plochy pro volby do Parlamentu ČR 2017 na 
základě zákona č. 247/1995 Sb. za cenu: 10,-Kč za vylepení 1 plakátu. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
Usn. č.94/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje převedení finančních prostředků z termínovaného vkladu na běžný 
účet u MONETA Moneybank. 
Důvodem jsou nízké úroky u termínovaného vkladu, nižší než na běžném účtu. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 

Usn. č.95/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje termín konání Masopustu na 10.2.2018. 

Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 

Usn. č.95/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení aplikace Mobilní rozhlas pro komunikaci s občany. 

Hlasování:               pro: 4                      proti: 1                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 

                                                                                                                                                 Eva Müllerova 

 

 

                                                                           

                                          nebo oslaví životní jubileum: 

 

Eva Nistorová, Pavlína Raibrová, Václav Strnádek 
 
 
 

 
Informace pro občany:  
 
 TJ Okna: příští zápas podzimní sezóny 2017: 

 

NE 17.09.2017 16:30 6 
 Okna 

 Lindava  

 Okna 

 

http://obecokna.cz/
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=4d769e8c-f382-4658-b93e-60852f97017a


Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna 
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz 

                                 Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476                                  
Stránka 3 

 

OKNA zavádí Mobilní rozhlas. 

Zaregistrujte se na adrese  obecokna.mobilnirozhlas. cz a budete zdarma 

dostávat informace  o aktualitách jako: přerušení dodávky energie, sportovní 

akce, pozvánky atd. Ti, co nemají internet, vyplňte prosím přiložený leták a 

přineste na úřad v Oknech. 

 Příští zasedání zastupitelstva obce Okna se koná dne 13.9.2017 od 

17.00 hodin v budově OÚ. 

http://obecokna.cz/
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knavádí Mobilní rozhlas 
Váž Zprávy ze školy a školky v Oknech      
                           aneb       
 "Je někdo tak moudrý, aby se neinspiroval zkušenostmi ostatních ?" 

 

Školní rok 2017/ 2018 jsme v okenské škole a školce slavnostně zahájili na školní zahradě. Za 

účasti paní starostky, rodičů, zaměstnanců a dětí, jsme přivítali nový školní rok. Do lavic 

prvního ročníku zasedlo deset žáků a další tři se vzdělávají individuálně (domácí škola). V 

úvodu školního roku probíhají ve škole, školce a lesní školce schůzky s rodiči, kde jsou 

seznamováni s chystanými akcemi. 

Hned v září se těšíme na návštěvu učitelů a dětí ze zahraničních partnerských škol. Švédi, 

Finové, Španělé a Poláci přijedou do naší školy v rámci projektu Erasmus+ KA2 v počtu 

třiceti osob a prožijeme spolu týden plný "outdoor" aktivit. Kromě společného dvoudenního 

výjezdu do Sedmihorek, jízdě na raftech a koloběžkách, lezení v okenských skalách, kurzu 

zdravovědy a výšlapu na Bezděz, chystáme také Sportovní dopoledne na hřišti v Oknech. V 

naší škole a školce nezískávají zkušenosti v zahraničí pouze děti, ale "na zkušenou" vyjíždí 

také pedagogové. Projekt Erasmus+ KA1, ve kterém jsme uspěli, umožní devíti učitelkám z 

okenské školy a školky se účastnit pobytu v zahraniční škole a školce, či absolvovat kurz v 

zahraničí. Cesty pedagogů za zkušenostmi povedou do inspirativního Norska a Švédska. 

Vzájemná spolupráce škol a školek  v regionu i za hranicemi naší vlasti, je jednou z priorit 

Základní a mateřské školy v Oknech. O tom a mnohém dalším se radili zaměstnanci okenské 

školy a školky na srpnovém  výjezdním pobytu na Jedlové v Lužických horách. 

                                                                                                      Iveta Myšková 

                                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Okna 

                                                                                                 http://skola.obecokna.cz 

 

 

 Škola a školka v Oknech Vás zvou na Lesní festiválek 

 v sobotu 16. září od 14 hodin na školní zahradě (za kostelem) 

Divadlo Na cestě v 15 h     tvořivé dílny              občerstvení                     

Divadlo Kozlík v 16.30 h     naučná stezka      muzika       hry                

Vstupné 20, - Kč 

 
ení občané, 

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni. 

 

http://obecokna.cz/
http://skola.obecokna.cz/
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Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na 
výpadky vody, 
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho 
telefonu či e-mailu. 
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