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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 
18.1.2017. 
 Přítomno:      17.00 do 17.05 - 4 zastupitelů ( 3 zastupitelé omluveni)  
                       17.05 do 17.20 - 5 zastupitelů ( 2 zastupitelé omluveni)  
                       17.20 …………   6 zastupitelů ( 1 zastupitel omluven)     
 

Usn. č. 1/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 4                      proti: 0                       zdržel: 0          zajistí: starostka 
 
Usn. č. 2/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník, paní 
Helena Čápová. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                     
 
Usn. č. 3/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 
Usn. č. 4/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení pozemku p.č. 330/8 o výměře 304 m2 
v katastrálním území Okna v Podbezdězí.  
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku zajistit stanovení ceny v místě a čase obvyklé 
znalcem. 
Po vyhotovení znaleckého posudku se bude žádost opět projednávat na veřejném zasedání 
zastupitelstva obce Okna.( Jedná se o pozemek za obecním úřadem u železniční trati.) 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0           zajistí: starostka 
 

Usn. č. 5/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Tělovýchovné jednoty Okna o příspěvek na úhradu 

provozních nákladů, dostavbu altánu a pořízení nových fotbalových střídaček. 

Celková žádost o příspěvek činí 50 000,-Kč. 

 
Usn. č. 6/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Okna na rok 2017 ve výši 50 000,-Kč mezi obcí Okna, Okna 40, PSČ 481 62, IČO 

00673412 a Tělovýchovnou jednotou Okna, Okna 40, PSČ 471 62, IČO 49864165. 

Dotace bude využita na úhradu provozních nákladů, dostavbu altánu u fotbalového hřiště a 

pořízení fotbalových střídaček. 

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

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ÚNOR 2017 

http://obecokna.cz/
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci únoru oslavili 

 

 

 

Usn. č. 7/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo akci Masopust 2017, zastupitelé vzali na vědomí úkoly 

potřebné k zajištění celé akce. 

 
Usn. č .8/2017 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10/2016, které 

schválila starostka obce na základě pověření zastupitelstva obce usnesením číslo 122/2016. 

Rozpočet obce byl navýšen ve výdajové části o 176 051,-Kč. 

Rozpočet obce byl navýšen v příjmové části o 411 512,80 Kč. 

Rozpočtové opatření je přílohou tohoto usnesení.                                    zajistí: p. Palusková    

  
Usn. č. 9/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje  připojení se k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 
tibetské vlajky  dne 10. března 2017 na budově úřadu. 
Hlasování:                 pro: 6                      proti: 0                    zdržel:0       zajistí: p. Palusková 
 

Usn. č. 10/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. EP-12-
4003009/VB002, CL_Okna, ppč. 174/10, přeložka NN mezi obcí Okna č. p. 40, 471 62 
Okna a  
ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,           
IČO 24729035, DIČ CZ24729035. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0          zajistí: starostka 

                                                                                                                       Eva Müllerova 

 
 

  

  

  nebo oslaví životní jubileum:  

Miroslav Brůžek, Klára Klikarová, Zdeněk Ort,  

Dana Rážová, 

Matěj Slavík, Zdeňka Šimonová, Hana Uhlířová 
 

 

   

 

 

  INFORMACE PRO OBČANY                                                                                                          

  

Informace o rekreačním objektu „ Lipka“. 
Oslovila jsem telefonicky majitele, který mi sdělil, že od původního záměru „ Druhá šance“ 

upustil. Vyjádřil se, že přichází v úvahu vybudovat rekreační byty a nebránil se ani prodeji. 

V současnosti je opět „Lipka“ nabídnuta k prodeji za 2 790 000,-Kč přes Severočeské 

reality.cz. 

http://obecokna.cz/
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Masopust 2017.  

 
Srdečně zveme občany na masopustní veselí v sobotu 25. února od 13.00 hodin. 

Zahájení proběhne u Základní školy v Oknech.  

Průvod bude provázet hudba, kejklíř, který  

předvede své umění u Mateřské školy. 

Sladké pohoštění bude připraveno u MŠ a 

zabijačkové pochoutky, svařáček a teplý čaj u 

Obecního úřadu. Na závěr vystoupení šermířů a 

vyhlášení nejlepších masek. 

Lístky do tomboly se budou prodávat během 

průvodu. 

První 3 ceny v tombole: 1 metr palivového dřeva, 

poukaz v hodnotě 500,-Kč do Pneuservis p. 

Ouředník, balík zabijačkových pochoutek. 

 

Masopustní zábava bude pokračovat v 

místním hostinci, kde si můžete dát gulášek a               

   zatancovat s hudbou. 

 

Zahradní kompostéry. 
Projekt na pořízení zahradních kompostérů úspěšně prošel fází formální kontroly a kontroly 
přijatelnosti a nyní se hodnotí z hlediska věcného. Do konce února bychom měli znát 
výsledky.  
 

Rekonstrukce vodovodu. 
Termín začátku  realizace celé akce se posunul. SČVAK s ohledem na počasí a hlavně 

mrazy zakázal stavební práce.  

 

Beseda s fotografem Vojtěchem Vlkem. 
Farnost Okna zve občany na besedu s fotografem 9. února 2017 od 17.00 hodin v Základní 

škole v Oknech. Bližší informace na tel. 727 977 658. 

 

 

Další zasedání zastupitelstva obce: 15.února 2017 od 17.00 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu. 

 

http://obecokna.cz/
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Zprávičky z tradiční školičky 
Nový rok ve školce 
 
      Leden nás překvapil svým mrazivým počasím a sněhovou nadílkou. Na školní zahradě si 
užíváme po dlouhé době opět zimu, jak má být. Děti bobují, koulují se, staví sněhové stavby 
a sněhuláky. Zkouší si pokusy s vodou. Sledují, v co se mění voda, když je venku mráz a z 
ledu si vytváří -  Ledová království. 
      Nejen, že si užíváme zimních radovánek, ale snažíme se pomáhat hladovým ptáčkům, 
kteří nám dělají společnost na zahradě. Nejčastějším návštěvníkům - sýkorkám a  kosům, 
plníme krmítka semínky slunečnic, prosa, máku a ovesných vloček. Vypravili jsme se také za 
lesní zvěří ke krmelci. Děti nastřádaly (za pomoci rodičů) mnoho dobrot (kaštany, žaludy, seno, 
mrkev....), které jsme pak všichni odvezli do lesa. V přírodě jsme také sledovali a odlévali stopy 
zvěře. 
     Poslední lednový týden  byl ve školce ve znamení básní a říkanek. Nejodvážnější a 
nejšikovnější recitátoři ze školky potěší svým přednesem děti, žáky a učitele na recitační 
soutěži organizovanou ZŠ. 
        Nový rok nám také přinesl setkání s dalšími řemeslníky a jejich řemesly. Ještě však 
musíme vzpomenout na velmi poutavou přednášku Honzíka rybáře, žáka druhého ročníku ZŠ. 
Zaslouží si obrovskou pochvalu za to, jak mladším kamarádům velmi promyšleně přiblížil svou 
zálibu. 
V lednu nám Markétka sklářka vysvětlila, kde se vzala křehká krása skla. Pod jejím vedením 
jsme si zorganizovali dílničku a stali se malíři skla. V únoru se chystáme za panem truhlářem 
do jeho dílny.   Předškoláci si budou moci vyzkoušet, jak se pracuje s pilkou, jak se zatloukají 
hřebíky, zašroubuje vrut....... Čeká nás také projekt – Zdraví a zdravá výživa, kterým nás 
provede zkušená zdravotní sestřička. 
      Někteří předškoláci se také zúčastní plaveckého výcviku a pobytu na horách společně se 
školáky. Únor zakončíme ve školičce karnevalovým  rejem a veselím. 
       Závěrem chceme za školku poděkovat všem rodičům a dětem, kteří  s námi střádají 
plastová víčka. Díky tomuto sběru pomáháme kamarádům v Denním stacionáři v České Lípě. 
                                          Za MŠ   Iveta Steimarová a Tereza Tvrdková                                                                                                                                                   
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