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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 13.3.2019. 

Přítomno: 5 zastupitelů -  Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková, , Michal Grolmus,    

                                               Karel Holan 

Omluveni: Květoslava Doubková, Libor Henc    

Usn. č. 21/2019 

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 

Okna, včetně přidaného bodu 12 a 13. 

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

Usn. č. 22/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu  Čápovou a navržené ověřovatele 

zápisu: Michal Grolmus, Ivana Horčíková 

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

Usn. č. 23/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání bylo splněno.  

Usn. č. 24/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 338/2, druh pozemku orná půda, 

v k.ú. Okna v Podbezdězí za cenu 130,- Kč za 1m2
 . Cena stanovena dle odborného posudku 

na cenu v čase a místě obvyklou. Jedná se o část cca 1500 m2. 

Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem pro rozdělení pozemku. 

Kupující : V.N. – Mladá Boleslav 

Náklady na geometrické zaměření pozemku a  náklady na vklad do katastru hradí kupující. 

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

Usn. č. 25/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pasportu místních komunikaci pro obec Okna 

vypracovaný firmou Geodata, Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov ze dne 19.2.2019 a 

pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podáním žádosti o zatřídění místních komunikací 

k Obecnímu úřadu Okna jako příslušnému silničnímu správnímu úřadu podle § 40 odst. 5 

písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

jako příslušný orgán k zařazování pozemních komunikací do kategorie místních komunikací v 

souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. 

Hlasování:                   pro: 5                         proti: 0                 zdržel: 0                   zajistí: starostka  
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Usn. č. 26/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o oplocení a vyjadřuje se pouze   k pozemku p.č. 

578/45, který sousedí s pozemkem obce Okna, p. č. 440/2, ostatní plocha, ostatní 

komunikace a souhlasí  za podmínek, že bude umožněn bezplatný přístup  ke stavbě na st. p. 

10/3 po pozemku 578/45. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku vyjádřením ke stavbě 

oplocení dle výroku tohoto usnesení. 

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

Usn. č.27/2019 

Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním stavby dle předloženého návrhu, přípojka nn, pro 

nové připojení pozemku p.č 335/10, v k.ú. Okna v Podbezdězí, ve vyjádření uvést stávající siť 

veřejného osvětlení a uvedení pozemků p.č.  850/2 a 333/2 po dokončení stavby do 

původního stavu. 

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

Usn. č.28/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009305/VB03 na zřízení přípojky nn 

k pozemku č. 335/10 v k.ú. Okna v Podbezdězí. 

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

Usn. č.29/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici číslo 16 o zpracování rozpočtu obce Okna, jeho 

rozpisu a rozpočtových změn dle předloženého znění. Směrnice nabývá platnosti dnem 

schválení v Zastupitelstvu obce Okna. 

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

Usn. č.30/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo průběh veřejné schůze ohledně odkanalizování obce Okna, 

varianty možného řešení a schvaluje provedení aktualizace PRVKŮKU ( plán vodovodů a 

kanalizací Libereckého kraje ) pro odkanalizování obce Okna tlakovou kanalizací zakončenou 

čistírnou odpadních vod.  

Provedení projektové dokumentace potřebné pro projednání změny PRVKŮKU včetně 

podání žádosti o potřebná stanoviska k odsouhlasení změny provede Ing. Jarmila Tavodová, 

Vodohospodářské projekty Česká Lípa, IČO: 22793186. 

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

Usn. č.31/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pokácení 2 ks dřevin ( bříza bělokorá ) na obecním 

pozemku p.č. 868/86 v. k. ú. Okna v Podbezdězí u čísla popisného 15 a schvaluje  pokácení 

výše uvedených dřevin.  Pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podáním žádosti o 

pokácení k Obecnímu úřadu Okna jako příslušnému orgánu ochrany přírody příslušný dle § 

76 odst. 1 písm. a) zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“).  

Dřeviny se nachází mimo linii lipové aleje a v prostoru vchodu do č.p. 15. Jedna dřevina je 

nestabilní s vychýlenou korunou odkloněnou od osy stromu.   
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci březnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Usn. č.32/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 2.1 - Program obnovy 

venkova Libereckého kraje na výměnu oken a dveří na budově v majetku obce na st.p. 138, 

objekt občanské vybavenosti.  

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

Usn. č.33/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na „ Rekonstrukci vytápění budovy Obecního úřadu „ 
Zastupitelstvo obce pověřuje vypsáním výběrového řízení starostku obce Evu Müllerovou. 
Složení 4 členné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek: Karel Holan, Hana 
Uhlířová, Ivana Horčíková, Eva Müllerová. 
Hlasování:                   pro: 5                        proti: 0                 zdržel: 0                    zajistí: starostka 

                                                                                                                           Eva Müllerová 

                                                                                                                   
                              

               

Magdaléna Králová, Marcela Pivoňková, 
Veronika Weberová 

 

 

 

INFORMACE PRO OBČANY 

 

 Očkování psů a koček 
Termín:   NEDĚLE 21.4.2019 od 11.00 do 11.30 hodin  
Místo:     Vedle dětského hřiště u Základní školy v Oknech 
Očkování bude provádět MVDr. Martin Russ ze Sosnové.  

V rámci očkování bude možnost zakoupení veterinárních prostředků na blechy, klíšťata, 

přípravky pro králíky na kokcidiózu. 

Cena očkování: vzteklina 250,-Kč, kombinace včetně vztekliny 400,-Kč.  

 

 INFORMACE z  veřejné schůze občanů obce Okna ze dne 6.3.2019 
Dovolte mi krátké zhodnocení veřejné schůze, především pro občany, kteří neměli možnost 

se zúčastnit.  

Ing. Jarmila Tavodová navrhla pro naši obec jako nejvhodnější způsob odkanalizování 

tlakovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod. 

Původní záměr získat dotaci na malé domovní čistírny nám zkomplikovala změna vodního 

zákona v letošním roce, překročili bychom povolený limit pro vsakování. Dále by byl problém 

s aktualizací PRVKŮKU ( plánu vodovodů a kanalizací Libereckého kraje ), ve kterém je 
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uvedeno odkanalizování obce do ČOV Staré Splavy. Soulad s PRVKŮKEM je potřebný pro 

veškerá povolení a je v podmínkách při podání žádosti o dotaci. 

Prvním krokem pro nás je určit vhodné místo pro čistírnu. Tento týden s projektantkou 

prohlédneme lokality, kde by bylo možné ČOV umístit a dle jejího doporučení začneme 

změnou územního plánu. Zároveň se bude připravovat změna PRVKŮKU. 

Ohledně odkanalizování obce vás budeme průběžně informovat. 

 Plánovaná odstávka el. energie v naší obci  

 

10.04.2019 (07:00 - 17:30) - plánovaná odstávka č. 110060633945  

              Týká se čísel popisných 1 ,  14 ,  4   

 Otvírací doba ve sběrném dvoře v areálu firmy ATMOS od měsíce 

dubna 2019 

Středa:  15.00 -16.00 hodin 

Sobota:  13.00.-14.00 hodin 

 

 Kontejnery na plast a sklo za potokem při odbočení na 

fotbalové hřiště 

Kontejnery jsme umístili pro občany z nové zástavby u hřiště a okolních domů. Bohužel 

do těchto kontejnerů se vhazuje netříděný odpad, který nám svozová firma neodveze. 

Musíme nechat kontejner otočit a nepatřičný odpad odebrat. Vhazování nepatřičného 

odpadu do těchto kontejnerů je přestupek za porušení Obecně závazné vyhlášky 1/2017 

o odstraňování odpadů v naší  obci. 

Děkujeme občanům, kteří odpad třídí ! 

 Fotbalový oddíl – fotbalová sezóna začíná !!! 
Zápasy hrané v Oknech v měsíci dubnu: 
 
30.3.2019 v 15.00 hodin                  Okna – Brniště 

13.4.2019 v 16.00 hodin                  Okna – Loko Česká Lípa 

27.4.2019 v 16.30 hodin                  Okna – Skalice B 

 

 Příští zasedání Zastupitelstva obce Okna se koná 11.4.2019 
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