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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 23.5.2018.                   

Přítomno: 4 zastupitelé, od 17.05 hodin 5 zastupitelů, 2 zastupitelé omluveni.       

Usn. č. 44/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
Usn. č. 45/2018 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace za rok 

2017. 

Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
Usn. č. 46/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Okna za rok 2017. 

Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 47/2018 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna 

za rok 2017, provedenou pověřeným pracovníkem Krajského úřadu LB kraje. 

Usn. č. 48/2018 

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Okna za rok 2017 a zprávu o  výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 2017, kde nebyly zjištěny žádné chyby ani 

nedostatky. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Okna za rok 2017. 

Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Okna bez výhrad. 

Návrh závěrečného účtu včetně zprávy  o výsledku přezkoumání hospodaření byl před 

projednáním řádně vyvěšen po dobu 15 dnů na elektronické i klasické úřední desce 

Obecního úřadu.  

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

Usn. č. 49/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018, kde došlo pouze k přesunu 
položek. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením  a výsledky hospodaření obce 
k 30.4.2018 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce Okna. 
Hlasování:               pro: 5                       proti: 0                       zdržel: 0             zajistí: p. Palusková 
Usn. č. 50/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje  provedení provisorní opravy mostku přes Robečský potok u č.p. 

97 a výměnu vadných dřevěných dílů mostku u chatové oblasti. 

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

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ČERVEN 2018 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci červnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usn. č. 51/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje  příkazní smlouvu č. 2017 –  335 na zajištění pověřence pro 
ochranu osobních údajů s firmou Trollcomputers, s.r.o., IČO 22799389 v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016.  
Zastupitelstvo obce schvaluje  aktualizaci servisních smluv č. 2018 – 386, 436, 438, kde je 
nově článek 10, týkající se ochrany osobních údajů dle výše uvedeného nařízení a navýšení 
ceny za více práce nad rámec volných hodin. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem výše uvedených 
smluv. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 52/2018 

Zastupitelstvo obce stanovuje 7 členů zastupitelstva obce Okna pro následující  volební 
období 2018 – 2022. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 53/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje těžbu polomů v porostu B 802 za chatovou oblastí 

harvestorovou technologií firmou Radek Burian, IČO 03524531. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o dílo.  
Hlasování:               pro: 5                     proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 

Usn. č. 54/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro ochranu osobních údajů č. 15. 

Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení  Zastupitelstvem obce Okna, 23.5.2018. 

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

Usn. č. 55/2018 

Zastupitelstvo obce projednalo úpravy v Mateřské škole v Oknech, kde se upravuje bývalá 

kotelna na sklad potravin. 

Zastupitelstvo obce schvaluje  provést prodloužení vytápění do skladu potravin. 

Financování proběhne z položky 3113 – opravy a udržování. 

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

Usn. č. 56/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje  finanční příspěvek na podporu linky bezpečí ve výši 3000,-Kč. 

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

Usnesení nebylo přijato. 

                                                                                                              

                                                                                                                                                    Eva Müllerová 

                       

               
                   
                  

Petra Dlouhá, Jaroslav Ouředník, Josef Šobek 
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DĚTSKÝ DEN V OKNECH – V SOBOTU 9.6.  

OD 13.00 HODIN 
 

Srdečně zveme děti na oslavu dětského dne. 
 
Čeká na vás vystoupení kouzelníka 
 od 13.00 hodin, 
 
 pro menší děti skákací hrad,  
 
pro kluky airsoftová střelnice. 
 
Od 13.00 – 15.00 hodin malování 
 na obličej. 
 
OD 14.30 hodin vyhlídkové lety 
 vrtulníkem pro okenské děti zdarma.  
Další zájemci si mohou let zaplatit. 
 
Nebude chybět tradiční slaňování a 
 opékání vuřtů. 
 Balíček dárků pro každé děcko.  
 
Těšíme se na vás !!! 

 

 
 

 Termín zasedání Zastupitelstva obce Okna: STŘEDA 20.6.2018 od 17.00 

hodin 
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                 Informace ze Základní školy a mateřské školy Okna 

 

 

Lesní školka je v Krkonoších 

V pondělí 4.června se vydalo 14 dětí z naší školky objevovat krásy Krkonoš. Vlak děti 

dopravil do Trutnova, kde navštívili kamarády v místní lesní školce. Po večerním ubytování v 

chatě Třezalka na Malé Úpě se mohou těšit na několikadenní dobrodružství s Krakonošem. 

Děti se navrátí domů ve čtvrtek 7.června. 

 

Školáci poznají Český ráj 

V neděli 24.června odjíždí třicet dětí ze školy do Sedmihorek. Čeká je pět dní turistiky a her. 

Návrat je plánován na čtvrtek 28.června. Škola a školní družina budou v provozu. Děti, které 

neodjíždí budou mít (ne)tradiční vyučování. 

 

Provoz lesní školky v červenci a v srpnu 

Provoz lesní školky v letních měsících bude zajištěn do 13. července a poté od 13. srpna. 

Provozní doba bude od 7.30 hodn do 16.00 hodin. Poplatek za toto období je krácen na 

polovinu V červenci budou ve školce s dětmi paní učitelky Pavla Štěrbová a Pavlína 

Lomičová, v srpnu se mohou děti těšit na Bohu Myslivcovou, Helču Vysušilovou a Zuzku 

Mokrášovou. 

 

Příměstské tábory v červenci a v srpnu (cyklistika, les, rodilý mluvčí) 

Ani v létě nebude mít škola zavřená vrata...V červenci a v srpnu se budou konat čtyři 

příměstské tábory. Jeden z nich bude věnovaný cyklistice, na dvou táborech budou děti 

sportovat a hrát si s rodilým mluvčím, a čtvrtý bude věnován pobytu v lese a na skalách. 

Vedoucí táborů budou Bára Myšková a Zuzka Mokrášová. 

 

Zápis do školy a do školky 
V dubnu a v květnu proběhl zápis do 1.třídy a do školky. V září usedne do školních lavic deset 

nových prvňáčků. Do naší školy budou docházet děti z Oken, Ždírce, Kruhu, Skalky u Doks, 

Dubé, Doks a České Lípy. Rodiče tří budoucích žáků požádali o odklad povinné školní 

docházky. Noví čtyři žáci nastoupí v září do vyšších ročníků (přestup z jiných škol). 

Do školky (tradiční a lesní) nastoupí v září dvanáct nových dětí. Děti budou do naší školky 

docházet z Oken, Tachova, Lobče, Korců, Skalky u Doks, Bělé pod Bezdězem, České Lípy, 

Milovic. 

 

                               Zahradní slavnost 
V pátek 29.června Vás zveme na tradiční Zahradní slavnost, která bude začínat v 16 hodin. 

Těšit se můžete na program připravený mateřskou a lesní školkou, na šerpování budoucích 

školáků. Děti ze školy Vám předvedou taneční vystoupení Vltava na tóny symfonické básně od 

Bedřicha Smetany . Proběhne loučení  s našimi devíti páťáky. 

Čeká nás dražba obrázků, prodejní výstava dětských výtvorů, posezení u ohně, povídání, 

občerstvení a BAZÁREK. Těšíme se na Vás ! 

 

 

za ZŠ a MŠ Okna 

Iveta Myšková 
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