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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 20.6.2018.                   

Přítomno: 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven.       

Usn. č. 57/2018  
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka       
Usn. č. 58/2018 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Libor Henc, pan Jaroslav 
Ouředník. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
Usn. č. 59/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
Usn. č. 60/2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2017 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
Usn. č. 61/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví 

část společného školského obvodu základní školy. 

Tato vyhláška nabývá platnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení na úřední desce Obecního 

úřadu. 

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka 
Usn. č. 62/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanoví 

část společného školského obvodu mateřské školky. 

Tato vyhláška nabývá platnosti 15. dnem po  dni jejího vyhlášení na úřední desce Obecního 

úřadu.  

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 63/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr o prodeji pozemku z majetku obce. 

Jedná se o část pozemku p. č. 338/2, druh pozemku orná půda, v katastrálním území Okna 

v Podbezdězí, z něhož bude geometrickým plánem oddělena část 1000 m2. 

Navržená cena : 130,-Kč/1m2. 

Náklady na zaměření pozemku platí žadatel. 

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

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ČERVENEC 2018 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci červenci oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usn. č. 64/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2018, kde došlo pouze k přesunu 
položek. 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 5/2018 a bere na vědomí 

zprávu o výsledku hospodaření k 31.5.2018. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
Usn. č. 65/2018 

Zastupitelstvo obce schvaluje  ředitelce Základní a Mateřské školy Okna Mgr. Ivetě Myškové 
přijetí účelově určeného finančního daru od společnosti Women for Women, o.p.s., se 
sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 na projekt „ Obědy pro děti „.    
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka                           
Usn. č. 66/2018 

Zastupitelstvo obce projednalo závady zjištěné kontrolou Krajské hygienické stanice v základní 

a mateřské škole v Oknech. V mateřské školce jsou nevyhovující postele na spaní, nesmí být 

nad sebou a je třeba zajistit oddělené umístění ručníků pro děti a boxy na uložení matrací, 

které nahradí postele. 

Zastupitelstvo obce navrhlo ředitelce Základní a mateřské školy Okna Mgr. Ivetě Myškové 
podat žádost o čerpání finančních prostředků na odstranění výše uvedených závad 
z Rezervního fondu školy. 
Usn. č. 67/2018 

Zastupitelstvo obce projednalo ústní žádost o umístění kontejneru na směsný odpad od 

bytového domu č. 8 na obecní pozemek. 

Zastupitelstvo obce schvaluje umístění kontejneru na směsný odpad od bytového domu č. 8 

na obecní pozemek. 

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

Usnesení nebylo přijato. 

Usn. č. 68/2018 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o oplocení pozemku v chatové oblasti. 

Zastupitelstvo obce schvaluje provést oplocení pozemku p.č. 301/25 a 301/7 v maximální 

výši 120 cm v dřevěném provedení, popřípadě v imitaci dřeva. 

Jedná se o oplocení částí pozemků, které sousedí s obecními pozemky p.č. 857/1 a 301/12. 

Pozemky se nachází v k.ú. Okna v Podbezdězí. 

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

                                                                                                                                                    Eva Müllerová 

                       

               
                   
                  

Václav Formánek, Kamil Hladík, Lenka Sobotková, 
Karel Štejfa, Petr Uhlíř 

http://obecokna.cz/


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 3 

 

vvv 
 Vážení občané, přijďte si poslechnout country písničky  na fotbalové hřiště 

v sobotu 14.července 2018 od 17.00 hodin, kde vám zahraje  skupina 
NAPLECH !!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na fotbalovém hřišti bude ve stejný den od 10.00 hodin probíhat turnaj 

v malé kopané. 
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 Zájemci o sport máte možnost přihlásit se na 
nohejbalový turnaj  !!!      

 

V sobotu 28.července 2018 od 10 hodin na hřišti v Oknech 

se bude konat 

 

 

3.ročník 

 

AMATÉRSKÉHO NOHEJBALOVÉHO TURNAJE 

 

WYTLUČENÁ WOKNA 

 

Zájemci se mohou hlásit u organizátora akce do soboty 

 21. července 2018. 
 

Přihlašujte družstva o 2 nebo 3 členech (mužstva, rádi uvítáme i ženstva či dětstva). 

 

Jednotlivci jsou také zváni – zařadíme. Pravidla sdělíme či pošleme na požádání. 

 

 

Kontakt : Daniel Marvan, tel. 731162072 

marssal.malinovsky@seznam.cz 
 

 

 Místní knihovna  v Oknech  -  v měsíci červenci bude uzavřená – čerpání 

dovolené. 

 

 Starostka dovolená: 23.7. 2018 – 5.8. 2018  

Na obecním úřadě bude přítomna pouze účetní paní Čápová a to v pondělí 

a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. 

V naléhavých případech volejte na telefonní číslo 724 168 476 nebo 

731 177 772. 

 

 Termín veřejného zasedání zastupitelstva obce: 15.8.2018 
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