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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Okna, které se konalo 15.6.2016.  
(Přítomno – 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven) (od 18.00 hodin, od usn. č. 57/2016 přítomno  5 

zastupitelů, 1 zastupitel  z  naléhavého  důvodu odešel) 

Usn. č. 48/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu včetně doplnění bodu 1 a přidání 
bodů 9,10,11,12,13. 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník a pan Michal 
Zeman. 
Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 49/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 
Usn. č. 50/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo zavěrečný účet obce Okna za rok 2015 a zprávu o přezkoumání 
hospodaření obce Okna za rok 2015, kde nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Okna bez výhrad. 
Hlasování:                  pro: 6                    proti: 0                 zdržel: 0                     zajistí:starostka   
  
Usn. č. 51/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 21.2.2006 o 
zajištění přestupkové agendy v předloženém znění. 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka   
 
Usn. č. 52/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení 2 členů finančního výboru paní Terezy Tvrdkové a 
paní Marty Formánkové. 
 
Usn. č.53/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění 2 členů finančního výboru ve složení: 

Předseda finančního výboru: pan Michal Zeman 

Člen finančního výboru: paní Jana Pazderníková 

 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn.č.54/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje technický dozor investora na akci „Oprava místních komunikací v obci 
Okna“. 
Technický dozor bude vykonávat technik pro dopravní a pozemní stavby p. Václav Svoboda. 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0               zajistí: starostka 
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Usn.č. 55/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 15.6.2016  
a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016. 
Rozpočtové příjmy byly navýšeny o + 114 000,-Kč. 
Rozpočtové výdaje byly navýšeny o +   95 735,-Kč. 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0               zajistí:p. Palusková 
 
Usn.č. 56/2016 
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce. 
Jedná se o část pozemku p.č. 301/24 ostatní plocha, využití ostatní komunikace, v katastrálním území 
Okna, z něhož bude geometrickým plánem oddělena část cca 90 m2. 
Na vržená cena: 200,-Kč/1m2. 
Náklady na rozdělení pozemku platí žadatel. (jedná se o pozemek v chatové oblasti) 
Žadatel -  J.K. 
Záměr o prodeji bude vyvěšen na klasické i elektronické desce obecního úřadu. 
Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                 zdržel: 0               zajistí:p. Palusková 
 
Usn.č. 57/2016 
Zastupitelstvo obce projednalo investiční záměry školy vztahující se k možnostem čerpání dotací 
z operačního programu výzkum, vývoj a vzělávání v letech 2017 – 2023 z Evropských fondů. 
Zastupitelstvo obce schválilo investiční záměr „ úprava hospodářské budovy“ a „ výstavba 
tělocvičny.“ 
Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Zastupitelstvo obce neschválilo investiční záměr „ úprava půdních prostor.“ 
Hlasování:                   pro: 3                        proti: 1                 zdržel: 1               zajistí: starostka 
 
Usn.č. 58/2016 
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek pro Hospic sv. Zdislavy v Liberci 14, Horská 1219, 
příspěvek bude poskytnutý v podobě finančního daru ve výši 5,-Kč/počet obyvatel. 
Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn.č. 59/2016 
Zastupitelstvo obce projednalo nedostatky zjištěné při kontrole Hygieny Libereckého kraje 
v Základní škole Okna, příspěvkové organizaci. 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující řešení: 

a) Umístění výlevky pro potřeby úklidu školy do konce roku 2016. 
b) Opravu poškozených podlah v učebnách zahrnout do rozpočtu obce na rok 2017. 
c) Větrání šatny v Základní škole budeme řešit až po provedení místního šetření. 

Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
Usn.č. 60 
Zastupitelstvo obce schválilo rámcovou kupní smlouvu o dodávkách druhotných surovin uzavřenou 
mezi obcí Okna a Kovošrotem GROUP CZ a.s., středisko Česká Lípa, U Obecního lesa 1805, IČO 
28674286. 
Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0               zajistí: starostka 
 
V Oknech 20.6..2016 

 

                                                                                                                                Eva Müllerová                                                                               
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci Červnu oslavili 

 

 

  

 

  nebo oslaví životní jubileum: 

 

Adriana Kopecká, Denisa Mertová, Jaroslav Prokeš 
 

 

 
Informace pro občany:  
 
Vandalství na hřbitově a školní zahradě. 
Tento měsíc se přihodila nepříjemná událost, při které zmizely okrasné květiny na místním 
hřbitově a na školní zahradě. Budu ráda, když si viník uvědomí, že o hroby se starají ve většině 
případů starší lidé a nikdo si takové necharakterní jednání nezaslouží. Věřím, že se vandalství 
nebude opakovat a viník si uvědomí, jakou neúctu tím vyjádřil občanům obce. 
                                                                                                        Starostka E.Müllerová 

Parkování v obci. 
Parkování v křižovatce a v protisměru je porušením zákona o silničním provozu. 
Využívejte parkoviště, které je k tomu účelu určené.   
                                                                                                                Místostarosta J. Ouředník 
 

 

Srdečně zveme občany na následující akce v měsíci červnu a červenci:     

Přednáška na téma „ DŽIHÁD“ 

Na sklonku školního roku zve Farnost Okna ve spolupráci se Základní školou v Oknech všechny 

zájemce na přednášku Daniela Kroupy, českého politika, vysokoškolského učitele, filosofa a 

signatáře Charty 77. Přijďte, chcete-li se dovědět, na jakých kořenech byla budována naše 

vlast a Evropa a co vlastně znamená džihád (není to jen svatá válka). 

KDY: ve středu 22. 6. 2016 od 17.30 hodin 

KDE: v prostorách Základní školy v Oknech, Okna 3, 471 62 Okna 

Bližší informace je možné získat na tel. 727 977 658. 

Hlídání dětí v době konání přednášky je možné předem domluvit. 
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Akce na fotbalovém hřišti v Oknech: 
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Lesní školka KOLEPA v Oknech uzavírá druhý rok své činnosti. 
  
 Na Lesním festiválku v září 2015 jsme se pokusili představit  koncepci lesní školky pro celý 
školní rok. Obsahovala čtyři základní oblasti: svět rostlin, svět živočichů, indiánskou tematiku a téma 
působení člověka na zemi. Jak ubíhaly jednotlivé měsíce a střídala se roční období, mohli jsme 
testovat naše schopnosti, možnosti a hlavně reakce dětí na jednotlivé činnosti. 
 Které z našich aktivit lze označit jako úspěšné? Velký zájem vzbudilo pozorování živých zvířat a 
setkávání se s nimi (pozorování živočichů při našich výpravách, setkání s ornitologem, canisterapie v 
tradiční školce, program o obojživelnících aj.). Poměrně úspěšná je i tvorba herbáře během celého 
roku.  Indiánská tematika nám neustále přináší mnoho možností. Děti se učí splynout s přírodním 
prostředím, poslouchají indiánské příběhy obsahující moudrost přírodních kmenů, získávají nové 
dovednosti, tvoří si vlastní indiánské čelenky. 
 Celým rokem nás provázely tradice a zvyky prověřené mnoha generacemi. Nejen vánoční a 
velikonoční svátky nám poskytují možnost rituálu. Snažili jsme se prožít i Hromnice, masopust, svátek 
svatého Jiří, zvyk čištění studánek a další. Nechybělo oblíbené vynášení zimy společně s tradiční 
školkou. 
 Od počátku ledna se součástí našeho programu stala jóga pro děti vedená paní Terezou 
Laštovkou, která se zařadila mezi velmi úspěšné aktivity v naší školce.     
 Přestože je nutné dětem připravovat hodnotný program, který jim otevírá obzory do dalších 
světů, na první místo z hlediska úspěšnosti bych postavila dětskou představivost a hravost v lese     a 
blízkém okolí maringotky. I když jsme se snažili připravovat zajímavé činnosti, věděli jsme, že větve a 
větvičky, mech a kamínky, louže, bláto a písek často zvítězí. Během celého roku jsme mohli pozorovat, 
jak děti z přírodních materiálů vytvářejí svůj kouzelný svět, do nichž čas od času zakomponují ten náš 
umělý, lidskou civilizací vytvořený prostor vztahů a vazeb (velmi oblíbená hra na jednotlivé členy velké 
rodiny, kde má své místo máma, táta, děti i prarodiče a další příbuzenstvo). 
 Během roku jsme také měli možnost nahlédnout do podobných předškolních zařízení v 
Norsku a Německu, která mají s pobytem dětí venku dlouhodobé zkušenosti. Bylo radostné uvědomit 
si základní skutečnost, že děti jsou všude stejné a na možnosti přírodního prostředí reagují naprosto 
shodně, spontánně a samostatně. Jak pravila jedna z učitelek bergenské školky, čím tvořivější děti ve 
skupině má, tím méně aktivit sama připravuje. 
 Lesní školka KOLEPA prošla další možnou cestou svého vývoje. Před námi se otevírají cesty i 
cestičky další, zatím neprobádané, i když částečně již naplánované. Už se těšíme, jak společně s dětmi 
poskládáme kaleidoskop jednotlivých činností a rituálů, které nás provedou dalším školním, ale i 
kalendářním rokem. 

Pavlína Lomičová 

  

Děti při setkání s ornitologem 
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 Informace ze ZŠ a MŠ Okna 

Ohlédnutí za školním rokem 2015 – 2016 
Blíží se konec školního roku a s ním dlouho očekávané prázdniny pro školáky. Mateřská školka 
a lesní školka budou v provozu až do 15. července. 
Ve čtvrtek 30. června převezmou od nás naposledy vysvědčení žáci 5. ročníku – Marie 
Kanátová ze Žďáru, Alice Bendová z České Lípy, Eliška Dvorská z Kruhu, Marek Adámik z Oken, 
Karel Steimar z Doks, Petr Líbal z Oken, Matyáš Duben z Doks. Žáci přestupují na 2. stupeň ZŠ 
do Doks, České Lípy, Mladé Boleslavi, Jestřebí. 
Ve školním roce 2015 – 2016 se základní škole podařila realizace dvou zahraničních výjezdů. 
Podzimní jazykově-poznávací pobyt se konal ve Velké Británii a zúčastnilo se ho 10 žáků. Na 
jarní výměnný pobyt v rámci projektu Erasmus v Polsku vyjelo 14 žáků. 
Kromě tradičního lyžařského a  plaveckého kurzu se žáci naší školy účastnili několika akcí 
organizovaných malotřídními školami regionu. 
V mateřské školce byl školní rok tematicky věnován řemeslům. Naše mateřská školka 
dlouhodobě spolupracuje s MŠ Provodín, společně pořádají sportovní a poznávací akce. 
Lesní školka má za sebou druhý rok fungování. Byly dořešeny různé provozní problémy a 
zlepšeno technické zázemí. Školky splečně vyrazily na zimní pobyt do hor. 
V rámci školní družiny fungovala řadu zájmových kroužků. Některé z nich vedli rodiče našich 
žáků, kteří se ve svém volném čase věnovali dětem. Velké poděkování patří paní Vítkové a 
celé její rodině za vedení atletického ktoužku, paní Laštovce za vedení kroužku jógy ve škole a 
v lesní školce, panu Myslivcovi za vedení kroužku modelářství. 
 
Sportovní úspěchy našich žáků 
Poslední velký úspěch jsme zaznamenali na turnaji malotřídních škol ve fotbale, který 
organizovala v červnu ZŠ Polevsko. V silné konkurenci 11 venkovských škol naši chlapci 
obsadili 2. místo. Výborně reprezentovali naši školu i z hlediska férové hry a chování. 
 
Přijetí nových dětí do mateřské a lesní školky 
Od září 2016 budou do lesní školky přijaté 3 nové děti, tím bude kapacita 20 míst naplněna. 
Do mateřské školky bude přijato 7 nových dětí a školka bude naplněna na 24 míst. 
 
Co nás čeká o prázdninách 
O prázdninách škola organizuje tradiční cyklistický tábor. Lesní školka poprvé organizuje tábor 
pro děti od 4 do 6 let. Několik učitelek čekají letní vzdělávací akce v oblasti matematiky a 
předškolní výchovy. Ve škole se budou upravovat prostory bývalého služebního bytu na 
víceúčelovou místnost a šatnu. 
 
Zahájení školního roku 
Školní rok 2016 / 2017 bude zahájen v pondělí 5. září v 8. 15 hodin na zahradě ZŠ. 
 
Pracovní místa 
Základní škola a mateřská škola bude ve školním roce 2016 / 2017 zaměstnávat 20 osob. Z 
tohoto počtu je 11 zaměstnanců z Oken. 
 
Léto plné cest a odpočinku přeje dětem, zaměstnancům a  všem čtenářům Okenského 
zpravodaje                
                                                                                                                  Iveta Myšková 
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