
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 1 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 10.2.2016. 

(Přítomno – 5 zastupitelů)  
 

Usn. č. 07/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna.  
 
Hlasování:               pro: 5                     proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 08/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 

Usn. č. 09/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu a podání dotace na rozšíření Mateřské školy v Oknech 

z IROPU – prioritní osa 06 . 2. 

Zastupitelstvo obce pověřuje vypracováním žádosti o dotaci manažerku LAGU Podralsko 

Phdr. D. Strnadovou. 

 

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

Usn. č. 10/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo připomínky k opravě hromosvodu na základní škole 

v Oknech. 

 

Usn. č. 11/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování Strategického rozvojového dokumentu obce Okna od 
LAGU Podralsko. 
 

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

Usn. č. 12/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku projektové dokumentace na přeložku přípojky nízkého 

napětí u víceúčelového hřiště, rozšíření veřejného osvětlení ke kabinám a osvětlení víceúčelového 

hřiště. 

 

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

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ÚNOR 2016 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci ÚNORU oslavili 

 

 

 
Usn. č. 13/2016  
Zastupitelstvo obce schvaluje vyjádření ke stavbě na p.č. 174/10 dle přiloženého  situačního 
nákresu. 
Týká se odstranění vzdušné přípojky NN napětí nad víceúčelovým hřištěm, která bude nově 
vedena zemí. 
 
Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka    
 
Usn. č. 14/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací 
z programu obnovy venkova č. 2.1.  Libereckého kraje. 
 
Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka    
 
Usn. č. 15/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o příspěvek na vytvoření 7 pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.  
 
Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka    
 
Usn. č. 16/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování dřevin napadených lýkožroutem smrkovým na 
stavební materiál. Bude využitý na stavbu kůlny na dřevo za účelem vytápění obecního úřadu 
a na stavbu pergoly u víceúčelového hřiště. 
 
Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka    
 
 
                                                                                                                                           Eva Müllerová 

 

  

 

     

nebo oslaví životní jubileum:  
 

Helena Brigulová, Miluše Doležalová, Václav Gottstein,  

Marie Kavalová, Nikola Kroupová, Josef Šobek. 
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                INFORMACE PRO OBČANY:  

Dobrý den, 

s končícím měsícem leden Vám přináším nejnovější zprávy ohledně aktualizovaného 
harmonogramu Operačního programu Životní prostředí. Výzvy na prevenci vzniku odpadu a 
výzvy na zkvalitnění nakládání s odpady, ve kterých je možné žádat na plánované projekty 
(kompostéry, štěpkovače, budou vyhlášeny v měsíci srpen, s tím, že příjem žádostí bude 
uskutečněn od 1. září. 

Možná se Vám zdá, že došlo k velkému zpoždění oproti předchozím informacím, které jsem 
Vám podávala. Ano zpoždění tam je, ale rovněž došlo k urychlení hodnotícího procesu 
žádostí ze strany Státního fondu Životního prostředí. Původně byl proces hodnocení 
plánován na 6 - 7 měsíců. V lednu bylo rozhodnuto o zkrácení hodnotícího procesu na 2 - 3 
měsíce. Z tohoto důvodu byly veškeré výzvy posunuty, poněvadž se dokončovaly projekty z 
předchozího období 2007 - 2013.  

Z výše uvedeného je patrné, že kompostéry, na které budeme podávat projekty, budete mít 
k dispozici (fyzicky) na počátku roku 2017.    

Připomínám občanům, aby zbytečně nevážili cestu, úřední hodiny na zaplacení 

poplatků:Pondělí a středa     9:00 – 11:00  / 13:00 – 17:00      účetní OÚ 

Pro velkoobjemový odpad a stavební suť je sběrný dvůr v areálu firmy ATMOS otevřený 

každou sobotu od 15.00 do 16.00. 

Masopust 2016  

Děkuji všem občanům, kteří pomohli s přípravou ( pečení perníků)  a pomáhali s pohoštěním 

a tombolou při Masopustu. 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                        Eva Müllerová 
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                                Informace ze ZŠ a MŠ Okna 

 
   

 
Zápis do 1. ročníku se v naší škole konal ve středu 3. února a v pondělí 15. února 2016. K 
zápisu se dostavilo 25 dětí se svými rodiči. Čtyři děti dostanou odklad povinné školní 
docházky o jeden rok a čtyři děti se budou vzdělávat individuálně v "domácí škole". Do 
školních lavic by tedy v září mělo nastoupit 17 dětí. Z tohoto počtu je 8 žáků z Oken, 4 žáci z 
Doks, 2 žákyně z Blatců, 1 žákyně z Bělé pod Bezdězem, 1 žák z Dubé, 1 žák z Vrchovan. 
 
Výstava výtvarných prací dětí 1. stupně základních škol Českolipska a Novoborska 
Další ze společných aktivit venkovských škol v regionu je výstava výtvarných prací  dětí na 
téma "Naše obec – naše škola" a následná tvorba nástěnného kalendáře na rok 2017. 
Smyslem zvoleného tématu je zamyšlení se nad místem, kde žijeme. Do aktivity se zapojily 
základní školy z Brniště, Horní Libchavy, Nového Boru – Arnultovic, Oken, Okrouhlé, Polevska, 
Práchně, Prysku, Sloupu v Čechách, Starých Splav, Volfartic, Zahrádek. Z každé školy bylo na 
výstavu nominováno deset nejzajímavějších výtvarných prací. 
 
Výstava bude umístěna v kině Máj v Doksech. Zahájena bude Vernisáží ve středu 24. února v 
15 h. Vernisáž zahájí děti ze školy v Oknech pěveckým a dramatickým pásmem. Odborná 
porota vybere 12 nejzdařilejších obrázků ( z každé školy jeden ), které budou použity na 
tvorbu nástěnného kalendáře na rok 2017. Těšit se můžeme také na projekci krátkého filmu a 
občerstvení. 
Výstava potrvá do 31. března 2016 a bude přístupná vždy jednu hodinu před každou projekcí 
a mezi jednotlivými projekcemi. 
 
Naše škola a školka pořádá již III. Školní ples. Tentokrát se ples bude konat v hotelu Port a 
bude ve stylu 60. let. Návštěvníci plesu se mohou těšit na bohatou tombolu, předtančení, 
výbornou kapelu a půlnoční překvapení. Vstupenky si můžete koupit či zamluvit ve škole či na 
tel. čísle 730135057. 

za ZŠ a MŠ Okna Iveta Myšková 
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