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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci lednu oslavili  

nebo oslaví životní jubileum: 

 

Hana Zemanová 
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Okna odkanalizování obce a ČOV – informace 

Tento týden byla podaná žádost o stavební povolení, celkový rozpočet kanalizace a ČOV nám 
narostl na 41 968 946,-Kč včetně DPH. Čekáme na nabytí právní moci územního rozhodnutí, 
abychom mohli dokočit žádost o finanční příspěvek na Státní fond životního prostředí. 
Termín pro podání je do 31.1 a právní moc nabyde 30.1. Pokud v žádosti uspějeme, čeká nás 
boj, abychom realizaci organizačně a  finančně zvládli. Zastupitelstvo obce je srozuměno 
s tím, že tuto akci budeme muset částečně řešit úvěrem. V současné době je důležité, 
abychom stihli podat žádost a pokud ano, tak aby také kladně dopadla. Držme si palce………. 

 

 Ohlašovací povinnost pro majitelé psů 

Vážení občané připomínám, že každý majitel pejska  je povinen ohlásit správci poplatku, účetní 

na obecní úřadě, vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 

tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit 

také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 

 Příští zasedání Zastupitelstva obce Okna se bude konat 12.2.2020 

Z nedostatku místa výpis důležitých usnesení z VZ ZO Okna ze dne 4.12.2019 a 2.1.2020 

USNESENÍ ZE DNE 4.12.2019: Přítomno: 7 zastupitelů  

Usn. č. 115/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet pro Základní a Mateřskou školu Okna, příspěvkovou 
organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2020, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro Základní a Mateřskou školu Okna, příspěvkovou 
organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2020  ve výši 1 130 000,-Kč. 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  

Usn. č. 116/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo  rozpočet obce Okna na rok 2020.  

Zastupitelstvo obce schvaluje přebytkový rozpočet obce Okna na rok 2020 s použitím třídy 8 
(8124) financování, v celkové výši příjmů 6 778 290 a v celkové výši výdajů 6 682 517,- Kč. 
Financování 95 773,-Kč. 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka 

Usn. č. 117/2019 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Tělovýchovné jednoty Okna o příspěvek na úhradu 

administrativních nákladů. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Okna na rok 2020 ve výši 25 000,-Kč mezi 

obcí Okna, Okna 40, PSČ 481 62, IČO 00673412 a Tělovýchovnou jednotou Okna, Okna 40, 

PSČ 471 62, IČO 49864165. Dotace bude využita na administrativní náklady (náklady na 

rozhodčí, sběrné faktury), praní dresů a drobná údržba kabin a hřiště, zámky, míče, lékárna. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  
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Usn. č. 121/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nedobytných pohledávek z důvodu promlčení a 

navymožitelnosti ve výši 43 671,- Kč. Jejich vymahání by přesáhlo výtěžek. 

Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                         zdržel: 0                 zajistí: p.Čápová  

Usn. č. 122/2019 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že místní poplatky za svoz komunálních odpadů 

zůstávají ve stejné výši i pro rok 2020. 

Usn. č. 123/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene služebnosti inženýrské sítě č. 1366/2019 „ Okna – odkanalizování sítě a ČOV “ mezi 

obcí Okna, Okna 40, 471 62 a Povodím Ohře, Bezručova 4219, 430 03 Most. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy. 

( Smlouva se týká vypouštění odpadních vod z ČOV do Robečského potoka) 

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

Usn. č. 125/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu, „Rekonstrukce božích muk na návsi v obci Okna“, dle zpracovaného projektu. 
Vypsání výběrového řízení zajistí starostka obce Eva Müllerová, dle směrnice č. 11 pro 

zadávání veřejných zakázek. 

Složení komise pro hodnocení nabídek: Eva Müllerová, Libor Henc, Michal Grolmus. 

( Vypisujeme podruhé, v 1. kole nebyly nabídky. Projekt bude podpořen fin. přísp. Ministerstva 

zemědělství ) 

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

Usn. č. 127/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele změny č. 3 Územního plánu obce Okna firmu  

Saul s. r. o., U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 za nabídkovou cenu 90 000,-Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy. 

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

Usn. č. 128/2019 

Zastupitelstvo obce schvaluje pro žadatele o změnu ÚP dohodu o ceně a úhradě nákladů 

spojených s pořízením změny č. 3 Územního plánu obce Okna ve výši 25 000,-Kč pro každého 

žadatele. 

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

 

USNESENÍ  ZE DNE 2.1.2020 Přítomno: 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven 

Usn. č. 4/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

č. j. OLP/5679/2019 uzavřenou podle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 

89/2012Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními 

stranami : 
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Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO: 70891508, DIČ:CZ70891508, 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem kraje  a  Obcí Okna se sídlem Okna č.p. 40, 47162 

Okna, IČO: 00673412, zastoupená  Evou Mülerovou, starostkou obce. 

Smlouva se týká vybudování a provozování akce „Okna odkanalizování obce a ČOV“ při  

zásahu do krajské komunikace E 273 II.    

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

Usn. č. 5/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 19 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, 

separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů  v obci Okna číslo: 036/VJ/02 ze dne 02. 

01. 2002 mezi obcí Okna a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. 

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

Usn. č. 6/2020 

Zastupitelstvo obce opětovně projednalo žádost o prodej pozemku p. č. 879 v k. ú. Okna 

v Podbezdězí, kde bylo nutné uzavřít smlouvu o věcném břemenu pro přístup přes pozemky 

SŽDC. Vzhledem k dlouhé časové prodlevě  zastupitelstvo obce znovu schvaluje zveřejnění 

záměru prodat  pozemek v majetku obce. Jedná se o část pozemku p.č. 879 o výměře 919 

m2, orná půda, v katastrálním území Okna v Podbezdězí, z něhož byla geometrickým plánem 

oddělena část cca 712 m2, která je předmětem prodeje. 

Navržená cena: 50,-Kč/1m2. Náklady na rozdělení pozemku a poplatek za vklad do katastru 

hradí žadatel. ( Pozemek vpravo u žel. přejezdu před Oborou ) 

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

Usn. č. 7/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory na akci „Okna -

odkanalizování obce a ČOV“ v rámci Národního programu Životního prostředí z výzvy č. 

4/2019. 

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

Usn. č. 8/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z Ministerstva pro místní 

rozvoj na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Okna“ z programu Podpora obnovy 

a rozvoje venkova, podprogram 2.8 DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst 

aktivního a pasivního odpočinku. 

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

 Usn. č. 9/2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otevírání obálek a hodnocení 
nabídek ze dne 19.2.2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce Božích 
muk na návsi v obci Okna“. Zastupitelstvo obce bere na vědomí nahrazení člena komise pana 
Michala Grolmuse, který se nemohl z časových důvodů dostavit, panem Karlem Holanem.  
Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše uvedené 
zakázky firmu: BcA. Jan Fedorčák, Železničářská 1755/26, 470 01 Česká Lípa, IČ: 86684388, 
za nabídkovou cenu: 219 661,50,-Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o dílo. 

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

                                                                                                                                       Eva Müllerová 
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