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Obecní úřad Okna 

 Okna 40, 471 62 Okna 

OZNÁMENÍ 

o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR. 

 

Starostka obce Eva Müllerová podle ust. § 15 odst. 1 písm. a); ust. § 27 zák. č. 

130/2000 Sb.,  o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a podle § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

oznamuje: 

 

 

 

 

1. Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční:  
                               v pátek dne    2. října 2020      od 14.00 hodin  do 22.00 hodin a 
                               v sobotu dne  3. října 2020      od  08.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
 
 
 
 

            .  
2. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční  

v pátek   dne 2. října 2020     od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu dne  3. října 2020     od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

3. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční 
v pátek   dne   9. října 2020     od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu dne 10. října 2020     od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 
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4. Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě, Okna 40, 471 
62 Okna 

 

5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství ČR (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 

 
6. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací  lístky.  V den  

voleb  volič  může  obdržet  hlasovací  lístky  i  ve volební   místnosti. 

                                                                                                              Eva Müllerová 

 

 

                      Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci září oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 
ne 

                 Zdeněk Hluchý, Stanislav Brigula, Miloš Zajíček,  
Vladimír Čadil 

 

 

   Fotbalové zápasy, které se hrají v Oknech: 

24.10.2020    14:30           TJ Okna (4)   TJ SOKOL Zahrádky (8)    Okna 

07.11.2020  14:00            TJ Okna (4)    TJ Sokol Tuhaň (1)    Okna

                                              

 

 Sběrový den v Oknech v sobotu 10. října 2020 ! 

           podrobnosti naleznete v srpnovém zpravodaji   

 

 Okna – kanalizace a ČOV 

Vážení občané, dovolte mi aktuální informace ohledně probíhajícího řízení na 

odkanalizování naší obce. 

Dobrá zpráva je, že nám rada LB kraje odsouhlasila navržený příspěvek ve 

výši 10,8 % z uznatelných nákladů projektu, který se bude ještě upravovat dle 

vysoutěžené ceny a schvalovat na zastupitelstvu LB kraje. 

Připravujeme zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodavatele 

zakázky, kterou chceme do konce září vyhlásit. 

Realizace je naplánovaná na rok 2021 a měla by trvat 1 rok. 
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   USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE   26.8.2020 

Přítomno: 6 zastupitelů –  Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková,                                                                              

                                                Karel Holan, Květoslava Doubková  

Omluven: Michal Grolmus 

Usn. č. 85/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele 

zápisu: paní Květoslava Doubková, pan Karel Holan. 

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

Usn. č. 86/2020 

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

Usn. č. 87/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo nabídky na administraci výběrového řízení na veřejnou 

zakázku na stavební práce k projektu s názvem „ Okna – odkanalizování obce a ČOV „. 

Zastupitelstvo obce schvaluje na zajištění komplexní administrace veřejné zakázky 

v podlimitním režimu k projektu „ Okna – odkanalizování obce a ČOV „ firmu EGRACOM 

 s. r. o. se sídlem Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, IČO 27967239. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Evu Müllerovou podpisem příkazní smlouvy na výše 

uvedenou zakázku. 

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

Usn. č. 88/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Základní a Mateřské školy Okna o navýšení rozpočtu 

na opravu herního prvku v Mateřské škole a na opravu podlah v Základní škole. 

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu pro Základní a Mateřskou školu, Okna, 

příspěvkovou organizaci, okr. Česká Lípa o částku 34 708,50 Kč dle předložené nabídky. 

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

Usn. č. 89/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2020 , kde došlo ke změnám 

v rozpočtu obce:   

navýšením v  příjmové části o částku 215 762,- Kč 

navýšením ve výdajové části o částku 215 762,- Kč 

Jedná se o dotace pro veřejně prospěšné pracovníky za měsíc červenec 2020, pro volby říjen 

2020 a na opravu kříže „ Boží muka „ u autobusové zastávky. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 
k 31.7.2020 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. Hlasování:               
 pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                                                   zajistí: starostka  

 

Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna se bude konat ve středu  

23. 9. 2020 od 17.00 hodin !                                                        Eva Müllerová 
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