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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 
26.10.2016. 

č.jedn.: OúO/780/2016        (Přítomno – 5 zastupitelů,  2 zastupitelé omluveni) 

Usn. č. 91/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro:5                      proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 92/2016 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Jaroslav Ouředník, pan 
Libor Henc. 
Hlasování:               pro: 5                      proti: 0                       zdržel: 0                  zajistí: starostka 
 
Usn. č. 93/2016 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno. 
 
Usn. č.94/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 301/24 o výměřě 90 m2,  trvalý 

travní porost, využití ostatní komunikace, v k. ú. Okna v Podbezdězí za cenu 200,- Kč/m2. 
Výměra byla stanovena geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 431-45/2016 ze dne 
9.9.2016. Náklady na zhotovení geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí hradí 
kupující.  
Žadatel: E.Š. ( Mladá Boleslav ) 
Záměr o prodeji byl zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 
Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí:starostka   
 

Usn. č. 95/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část obecního pozemku p.č. 338/2 v 
k.ú. Okna v Podbezdězí, druh pozemku orná půda, o výměře  6095 m2. 
Uvedený pozemek bude geometrickým plánem rozdělen pro 4 žadatele. 
Navržená cena: 130,-Kč/m2. 
Náklady na rozdělení pozemku hradí žadatel. 
Hlasování:                  pro: 5                    proti: 0                 zdržel: 0                     zajistí:starostka   
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci Říjnu oslavili 

 

 

Usn. č. 96/2016 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  hospodaření obce k 30.9.2016 a schvaluje rozpočtové 

opatření č. 7/2016, kde došlo k navýšení příjmů o 22 000,-Kč a k navýšení výdajů o 22 000,-Kč. 

Dále  došlo pouze k přesunu položek. 

Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka   
 
Usn. č.97/2016 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěrečným účtem Svazku obcí Máchův kraj. 

 
Usn. č.98/2016 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jednáním členské schůze Mikroregionu Podralsko a 

bere na vědomí převod Varovného systému do majetku obce. 

 

Usn. č.99/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo podmínky dotačního programu z MŽP na výstavbu domovních 

ČOV. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že nesplňujeme podmínky řešeného území, 

protože jsme zařazeni  v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Liberecký kraj. 

Změna v plánu PRVKÚK se bude dále projednávat. Dotační program na výstavbu ČOV není pro 

naší obec reálný. 

 
Usn. č.100/2016 

Zastupitelstvo obce projednalo připomínky zastupitelů do návrhu rozpočtu na rok 2017. 

 

 

                                                                           

   

  

  nebo oslaví životní jubileum: 

 

Blanka Hladká, Jiří Šmatlák, Jindřiška Vavřičková, 
 Marie Šobková, Karel Šulc, Bohdana Lawrenc 

 
 

 

 

 
Informace pro občany:  

Revize kotlů na tuhá paliva. Majitelé kotlů na tuhá paliva mají poslední dva měsíce na 
to, aby si nechali udělat jejich revizi. Podle zákona je od roku 2017 povinnost mít 
zkontrolovaný kotel. Mnozí lidé o tom ale nevědí.Úřady po majitelích kotlů přitom už brzy 
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budou chtít doklad o tom, že mají kotel v pořádku. Pokud ho mít nebudou, mohou dostat 
pokutu až 20 tisíc korun. 
Zákon z roku 2012 konkrétně říká, že si každý majitel musí nechat odborně proškoleným 
technikem zkontrolovat co dva roky kotel, přičemž první revizi musí stihnout ještě letos.   

 Jak sehnat revizního technika. Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle 
na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, 
tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam 
techniků, který vede Asociace podniků topenářské techniky. Seznam vznikl po dohodě mezi 
MŽP a Hospodářskou komorou ČR, která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků topenářské 
techniky.  

Revize na kotle značky ATMOS lze objednat na tel. čísle 722 157 744. 

                                          OPOP H                                          736 137 369 

                                          DAKON                                           731 896 443 

Na uvedených číslech mě informovali, že dělají revize na všechny typy kotlů na pevná 

paliva. Cena 800,-Kč  až 1500,-Kč + doprava. Čím více zájemců, tím menší cena za dopravu. 

Pokud budete mít zájem o společnou objednávku nahlaste se do středy 2.11.2016 na 

obecním úřadě nebo zavolejte na tel. číslo 724 168 476. 

Na níže uvedeném odkazu na internetu seženete revisní techniky dle kraje a typu 

kotle.http://aptt.cz/opravneni-ozo.php?firma_id=all 

Změna telefonního čísla - Zdravotní středisko  Doksy II OBVOD Mudr. Hadravová 

Změna tel. spojení na sestru. Nové číslo 739 374 535. 

 

Čištění požární nádrže. 

 
 
V sobotu 22.10. se nám podařilo s pomocí hasičských sborů a pár dobrovolníků vyčistit požární 
nádrž. Děkuji všem, kteří přišli a pomohli.  
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Zprávičky z tradiční školičky …... 
               aneb pojďte s námi za řemesly a povoláními 
 

 

     V měsíci září se naše školička zaplnila nováčky, kteří si zvykali na nové prostředí. Krásné 
počasí nám dopřálo pobývat hodně času na naší prima školkové zahradě, kde je řada atrakcí 
pro hry, pobavení, eko-pokusy, pozorování a zkoumání přírody a zapomenutí na stýskání a 
slzičky. 
     Program mateřské školy je již druhým rokem zaměřen na seznamování se s řemesly a 
povoláními. Na zahradě, jako zkušení zahradníci,  jsme sklízeli ovoce, zeleninu, ale i len. 
Společně jako kuchaři jsme si připravili zeleninové saláty a ovocné špízy. Do školky také dorazil 
farmář Véna. Děti byly nadšené z jeho povídání - co všechno dokázal vypěstovat na svých 
polích a nejen chlapci, ale i děvčata byla šťastná, že jim umožnil, vyzkoušet si, jaké je to řídit 
obrovský traktor. Pro obě školky byl také připraven program s psovody a ornitologem. 
     Na začátku podzimního měsíce října jsme si během bramborového týdne připravili chutný 
bramborový salát, těsto na bramboráky, ze kterého nám paní kuchařky usmažily výbornou 
cmundu. Děkujeme p. Horčíkové a zejména paním kuchařkám, které s námi držely basu a po 
celý bramborový týden ve školní jídelně připravovaly skvělé bramborové delikatesy. Během 
jablíčkového týdne si děti  do školky nosily jablka ze svých zahrad, všechna byla výborná. 
Pochutnali jsme si také na štrůdlu, koláčcích, moštu a vlastnoručně usušených křížalách. Říjen 
zakončíme návštěvou zkušeného myslivce Míši, který nám vysvětlí, jak je důležité pečovat o 
lesní zvěř, zejména v zimním období. Velmi se těšíme na listopad, kdy nás čeká drakiáda a 
společné výtvarné tvoření s našimi rodiči, seznámení s dalšími řemesly – přadlenka a tkadlena, 
společná návštěva kina obou školek, ale hlavně návštěva našich kamarádů z Provodína, se 
kterými poputujeme Začarovaným lesem  za řemesly. 
 
Hezké podzimní dny Vám přeje za mateřskou školu    Iveta Steimarová a Tereza Tvrdková 
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