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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 11.7.2019 

Přítomno: 7 zastupitelů –  Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková, Květoslava 

Doubková, Michal Grolmus, Karel Holan      

Usn. č. 67/2019 

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce Okna, 

včetně přidaných bodů 8,9,10,11. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  

Usn. č. 68/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu  Čápovou a navržené ověřovatele zápisu: 

pan Libor Henc, paní Hana Uhlířová. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  

Usn. č. 69/2019 

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

Usn. č. 70/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Nákup malotraktoru s návěsem pro obec Okna.“ 
Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako dodavatele výše uvedené 
zakázky firmu: AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav s. r. o., Regnerova 1420, 293 01 Mladá 
Boleslav III, IČO 61676985, DIČ CZ61676985, která předložila ve výběrovém řízení nejvýhodnější 
nabídkovou cenu. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem kupní smlouvy. 
Hlasování:               pro: 7                         proti: 0                 zdržel: 0                      zajistí:  starostka 
Usn. č. 71/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o změnu územního plánu, která se týká změny využití     

pozemků z ploch občanského vybavení na plochy bydlení hromadné. 

Zastupitelstvo obce schvaluje před rozhodnutím vyžádat studii stavebního záměru, která bude 

v souladu s funkčním využitím plochy hromadného bydlení, uvedené v textové části ÚP obce 

Okna. Především tvar a  objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby. 

Hlasování:               pro: 7                         proti: 0                 zdržel: 0                      zajistí:  starostka 

Usn. č. 72/2019 

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

připojení ke st.p. 201, v k.ú. Okna v Podbezdězí, ve vyjádření uvést stávající síť veřejného 

osvětlení na p.č. 876/1 a uvedení pozemků p.č.  868/86, 876/1, 868/43, 440/2 po dokončení 

stavby do původního stavu. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka   
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci srpnu oslavili 

 

 

 

 

 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

Usn. č. 73/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.: IP-12-4018002/VB01 na zřízení nového připojení 

ke st. p. 201  v k.ú. Okna v Podbezdězí. 

Hlasování:                pro: 7                        proti: 0                 zdržel: 0                         zajistí starostka                                  

Usn. č.74/2019 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhlášením výzvy č. 4/2019 k předkládání žádostí o 
poskytnutí podpory  v rámci Národního programu životního prostředí na kanalizace. 
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na zpracování a organizaci výběrového řízení na zakázku „ 

Odkanalizování obce a ČOV“ pro obec Okna od firmy Alky, zastoupená Ing. Lukášem Lánským, 

IČO 75883635 za nabídkovou cenu 15 000,-Kč. 

Hlasování:                 pro: 7                        proti: 0                 zdržel: 0                       zajistí:starostka 

Usn č. 75/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje  nabídku Ing. J. Tavodové, Vodohospodářské projekty, IČO 

22793186 na akci „Okna - odkanalizování obce“ na provedení projektové dokumentace pro 

získání územního rozhodnutí DUR, za nabídkovou cenu 99 000,-Kč bez DPH. 

Hlasování:                   pro: 7                         proti: 0                 zdržel: 0                   zajistí: starostka   
Usn. č.76/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje  nabídku Ing. J. Tavodové, Vodohospodářské projekty, IČO 22793186 

na akci „Okna - odkanalizování obce“ na poradenskou činnost v rámci přípravy akce, za nabídkovou 

cenu 96 000,-Kč bez DPH. 

Hlasování:                   pro: 7                         proti: 0                 zdržel: 0                   zajistí: starostka   
Usn. č.77/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení pozemků p.č. 707/2 a 704/6 v k. ú. Okna 

v Podbezdězí. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky v majetku obce. 

Jedná se o pozemky p.č. 707/2 o výměře 400 m2, druh pozemku trvalý travní porost a 704/6 o 

výměře 854 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsané na listu vlastnictví č.1, v katastrálním 

území Okna v Podbezdězí. 

Hlasování:               pro: 0                            proti: 7                       zdržel: 0              zajistí: starostka 
Usnesení nebylo přijato. 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                               Eva Müllerová 
 

               

                                                   nebo oslaví životní jubileum: 
 

                              Barbora Králová, Nikola Rejzková, Matěj Štejfa, 
              Michaela Čejková, Josef Větrovský 
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n 
Okna – Odkanalizování obce a ČOV: Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 

     prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu 4/2019 pro předkládání žádostí o 
poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životního prostředí, kde jsou 
podporované aktivity i pro kanalizace. 

     Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2019 

Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2020 

     Projekt je ve fázi přípravy, čeká se na výsledky zaměřování, které jsou nutné pro přípravu 

dokumentace pro územní rozhodnutí nutné při podání žádosti o dotaci. 

     Oproti předešlým výzvám, kdy stačilo potvrzení, že aktualizace PRVKŮKU probíhá, musí být 

PRVKŮK ( plán vodovodů a kanalizaci Libereckého kraje ) při podání žádosti o dotaci 

zaktualizovaný.  

     Dobrá zpráva po předběžných jednáních s odborem územního plánování je, že nebudeme pro 

územní rozhodnutí potřebovat změnu územního plánu obce. Změnu  provedeme až se nám 

sejde více žádostí.  

     Zda stihneme termín pro podání žádosti, záleží hlavně na PRVKŮKU! 

 

 Dokončení komunikace pro novou zástavbu u fotbalového hřiště ( bývalé kolbiště ), o kterou 

bylo na ZO požádáno, odkládáme po dořešení kanalizace, kterou povedeme právě dotčenou 

komunikací. Trasa kanalizace se bude muset vyznačit jako změna v projektu pro komunikaci, 

aby nebyl do budoucna problém s kolaudací. 

 

 Nákup malotraktoru s návěsem 

Na ZO jsme si schválili pořídit pro obec malotraktor se sklopným návěsem.  Stále je potřeba 

něco přivézt, odvézt a nebylo pořádně na čem. Za sebe jsem spokojená, že máme pro obec 

vybavení potřebné pro údržbu i občany. Nebude např. problém přivézt občanům zakoupené 

dřevo ze sběrného dvora.  

 

 Připomínám občanům, jedlé oleje a tuky se mohou v uzavřených plastových lahvích odkládat 

do sběrného dvora. Může být i plastový kanystr. 

 

 Dovolte ještě pár řádků k odpadům. Po obci je dost nádob na odpady, ale stejně stále 

vytahujeme z plastů sklo, nebo opačně. Sbíráme u nádob neroztříděné pytle s odpadem, 

plasty-sklo-komunál, všechno dohromady. Zjistit kdo netřídí je obtížné, pokud si všimnete 

něčeho podobného, dejte mi prosím vědět, chceme přece mít obec čistou, nepoházenou pytli 

s odpady !!! 

 Svoz velkoobjemového odpadu bude 13. října 2019 !!! 

 

 Na úředních deskách je vyvěšena veřejná vyhláška OŽP Česká Lípa - zákaz odběru 

povrchových vod, pro nás platí zákaz odběru z Robečského potoka od 24.7.2019 do 30.9.2019. 

 

 Místní knihovna bude v měsíci srpnu uzavřena. 
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 Pozvánka na pobavení pro celou rodinu – přijďte na fotbalové hřiště 

v sobotu 10.8.2019 !!! 
     

-  
-  
- územního plánu č. 3 obce Okna, která prověří  odkanalizování obce a umístění ČOV . 

V tomto měsíci budou probíhat geodetické práce pro mapový podklad pro projekt včetně 
katastrální mapy. Na pozemku pro výstavbu ČOV byly provedeny hydrogeologické práce 
pro posouzení pozemku na akci stavba ČOV. Na změně PRVKŮKU pracuje Ing. Jarmila 
Tavodová. Podmínkou pro výstavbu kanalizace a ČOV je získání dotační podpory. 
(SFŽP již výzvu vyhlásil, pokusíme se stihnout termín. Pokud ne, mají být vyhlášené další 
výzvy i z Ministerstva zemědělství) 
 

 Sběr jedlých olejů a tuků 
       Vážení občané, od  středy   10.7.  můžete ve sběrném dvoře odkládat i  jedlé oleje a tuky ! 
        ( Dvůr otevřen: Středa od 15.00 – 16.00 hodin  a  sobota od 13.00 – 14.00 hodin ) 
 

    Do sběrné nádoby: 

          PATŘÍ: - přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET 

lahvích. 

          NEPATŘÍ: - směsný (komunální) odpad - živočišné tuky (sádlo, lůj) - motorový olej - 

plast (krom lahví s olejem)- sklo- papír- nápojové kartony (europack)- 

baterie, elektromateriál - textil a obuv - biologický odpad - zdravotnický 

materiál 

 

 

Termín veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna: středa 14.8.2019 od 17.00 hodin ! 
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