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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 17.1.2018.             

Přítomno: 4 zastupitelé, 3 zastupitelé omluveni. Od 17.15 hodin přítomno 5 zastupitelů, 2 
zastupitelé omluveni.  

Usn. č. 1/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 4                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka             
 
Usn. č. 2/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník,  
paní Helena Čápová. 
Hlasování:               pro: 4                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
  
Usn. č. 3/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
 
Usn. č. 4/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje výroční zprávu za rok 2018 o činnosti Obecního úřadu Okna 
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přistupu 
k informacím. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
 
Usn. č. 5/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce Okna na rok 2018 ve výši 20 000,-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. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 

obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
 
Usn. č. 6/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje navrženého kandidáta paní J.J. do funkce přísedící Okresního 
soudu v České Lípě. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci únoru oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

Usn. č. 7/2018 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů obce Okna o opravu mostku u č.p. 97, na p.č. 
855/1 a p.č. 374, zachování přechodu pro chodce na železniční trati před mostkem a o 
převod pozemku p.č. 855/1 do vlastnictví obce. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou zadat vypracování odborného 
posudku od statika k výše uvedenému mostku a dle závěru z vyjádření statika učinit 
potřebná opatření. 
Opravu mostku a přístupovou cestu zahrnout do plánu společných zařízení v komplexní 
pozemkové úpravě, která probíhá pro obec Okna. 
Hlasování:               pro: 4                       proti:                        zdržel: 1               zajistí: starostka 
 
Usn. č. 8/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení do akce vlajka pro TIBET vyvěšením tibetské vlajky na 

budově Obecního úřadu 10. března 2018. 

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

                                                                                                                                  Eva Müllerová 
                              

               
                   
                  

David Florián, Karel Mařan, Petr Mlejnek 
 

 
 

 

 

 PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme členům volební komise za dobrou spolupráci a bezchybný  průběh voleb při volbě     

prezidenta 2018. 
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 MASOPUST 2018 
Termín Masopustu se nám blíží a tak zveme všechny občany a děcka na masopustní průvod 
10. února od 13.00 hodin. 
Vychází se opět od Základní školy. Během průvodu vystoupí kejklíř, občerstvení bude 
připraveno u Mateřské školy, u Slavíků a sladké pohoštění u Horčíků. 
Zabijačkové hody a svařáček nabídneme tradičně před Obecním úřadem.  
Na závěr vystoupí šermíři a rychtář vyhlásí nejlepší masky. 
Během průvodu se budou prodávat lístky na tombolu. 
Zábava bude pokračovat v místním hostinci s hudbou a nebude chybět masopustní gulášek. 
 

 
 

 

Občané, kteří chtějí přispět do tomboly, odkládejte prosím tyto příspěvky 
v Základní škole. 
 

 

 Termín dalšího zasedání Zastupitelstva obce Okna – 15. února od 17.00 
hodin. 
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  Informace ze ZŠ a MŠ Okna 

 
   

 

Přijímání nových dětí do MŠ Okna a nových žáků do ZŠ Okna pro školní rok 2018 / 2019 

Od 1. 9. 2016 je stanovena povinnost rodičům zapsat dítě do MŠ v případě, že jeho věk dosahuje 

poslední rok před zahájením povinné školní docházky. 

Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve děti od 2 let (při volné kapacitě). 

Žádosti k přijetí do MŠ a ZŠ lze vyzvednout  u ředitelky či na internetové stránce školy. 

Základní škola a mateřská škola přijímá také děti a žáky k individuální docházce, tzv. "domácí 

škola" (žáci dochází pouze na pololetní přezkoušení či se účastní i některých dalších aktivit). 

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Okna pro školní rok 2018 / 2019 

- trvalé bydliště v Oknech 

- dítě, které dochází do mateřské školky a lesní školky v Oknech 

- dítě, které má sourozence v ZŠ Okna 

- dítě, které má sourozence v MŠ Okna 

- datum podání žádosti k přijetí 

Zápis do 1. ročníku se bude konat v pondělí 16. dubna od 14 hodin. 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Okna pro školní rok 2018 / 2019          

- trvalé bydliště v Oknech 

- dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 

- dítě, které má sourozence v MŠ Okna 

- dítě, které má sourozence v ZŠ Okna    

- datum podání žádosti o přijetí 

Zápis do MŠ Okna se bude konat v pondělí 14. května od 14 hodin.    
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