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Vážení občané, 

z důvodu vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 na dobu 30 dnů, v souvislosti 

s výskytem koronaviru (označovaný jako  SARS CoV-2 ) jsou úřední hodiny Obecního úřadu 

v Oknech omezeny následně: 

Pondělí: 13.00 - 17.00 hodin 

  Středa: 13.00 - 17.00 hodin 

Pro komunikaci doporučujeme dálkové formy komunikace e-mailem nebo telefonicky.  

E-mail starostka: starosta@obecokna.cz  

E-mail účetní paní Čápová: capova@obecokna.cz 

E-mail účetní paní Palusková: paluskova@obecokna.cz 

Telefonní spojení: 

Starostka:           mobil – 724 168 476,   pevná linka 487 876 134 

Paní Čápová:      mobil – 608 537 769,   pevná linka 487 876 122 

Paní Palusková: mobil – 723 045 155,   pevná linka 487 876 122 

V případě krizových situací i v souvislosti s nákazou koronaviru se můžete obrátit na 

členy výboru pro řešení krizových situací:  

Starostka Eva Müllerová:           mobil   724 168 476 

Místostarosta Libor Henc :        mobil   737 247 800 

Zastupitelka Ivana Horčíková:  mobil   728 409 749 

Na elektronické úřední desce v kolonce Informace o SARS COV-2 jsou vyvěšena usnesení 

vlády o přijetí krizových opatření. 

V letošním roce jsme vypustili akce Setkání seniorů a Mikulášskou pro děti z Oken. 

Příští rok nebudeme pořádat Masopustní veselí. Obáváme se šíření koronaviru především u 

seniorů a dodržování hygienických zásad proti šíření nákazy na uvedených akcích. 

                                                                                                                                     Eva Müllerová 

 Nastal podzim a padání listí pro nás začalo být aktuální. 

V obci bude od pondělí přistaven kontejner v parcích u bývalé hasičárny nebo u Obecního 

úřadu. Listí nebo trávu ze soukromých pozemků můžete do kontejneru odkládat, nebo 

odvážet do kontejneru do sběrného dvora u vlakového nádraží. 

Otevírací doba: středa 15.00  -  16.00 hodin 

                           sobota  13.00  -  14.00 hodin 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ŘÍJEN 2020 
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 Vážení občané TŘIĎTE ODPADY ! 

Připravuje se nový zákon o odpadech, kde třídící sleva ze skládkovacího poplatku bude 

přiznaná v případě docílení určitého procentního podílu třídění využitelných odpadů. 

Pro obce bude zavedena tzv. třídící sleva, která obcím umožní dosáhnout na nižší sazbu 

poplatku za ukládání odpadů na skládky, pokud dosáhnou stanovených úrovní vytřídění 

recyklovatelných složek (papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad). 

Rok 2020 2021 2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 

Minimální 

podíl 
35 % 45 % 55 %  60 %  65 %  70 %  70 %  70 %  75% 

Rok 2021 – z celkového množství odpadu by mělo být 45 % tříděného.  

Nový zákon prochází schvalovacím procesem, částky se ještě mohou změnit. 

Poplatek pro občany se na příští rok 2021 nemění, viz Obecně závazná vyhláška obce Okna 

č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů čl. 4: Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 600,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 

nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

(2) Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 

379 334,83 Kč a byly rozúčtovány takto: 

Náklady 379 334,83 Kč děleno 370 (316 počet přihlášených osob na území obce + 54 

počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není 

přihlášena žádná fyzická osoba) = 1 025,23 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku 

dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 600,-Kč.  

Slevy na poplatek za odpady pro seniory a za elektrické vytápění se nemění. 

 Odkanalizování Oken a výstavba ČOV stále pokračuje……sice není nic k vidění, ale 

dobrá zpráva je, že byla schválena zastupitelstvem Libereckého kraje spoluúčast na 

financování ve výši 10,857 % ze základu pro stanovení podpory SFŽP v maximální částce 

4 481 911,16 Kč. 

Výběrové řízení na dodavatele stavby na výše uvedenou akci je vyhlášené. 

Elektronické otvírání obálek proběhne 13 listopadu. 

Rozpočet obce na příští rok bude s velkým schodkem. Výdaje jenom nezbytné, ostatní 

finanční prostředky se spotřebují na odkanalizování. 

 Rekonstrukce střechy a půdních prostor Základní školy v Oknech je naplánovaná 

do konce měsíce listopadu. Do té doby bude víceúčelová místnost na Obecním úřadě pro 

zájemce o sportovní aktivity obsazená. Sice se neučí, ale je zde školní zařízení a vybavení. 

 

http://obecokna.cz/
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci říjnu oslavili 

 

 

 

 Mobilní rozhlas – pokud chcete dostávat zprávy, jako jsou výpadky vody, elektřiny, 

kulturní akce a nejste přihlášeni zaregistrujte se  přes registrační formulář na adrese: 

obecokna.mobilnirozhlas.cz 

Nemáte přístup k internetu ?  Přihlašovací formulář si můžete vyplnit na Obecním úřadě ! 

 

 

                                            nebo oslaví životní jubileum 

 

               Marie Plisková, Karel Horčík, Václav Florian, Radovan Černý, 

                                 Kateřina Králová, Josef Větrovský 

                              

VÝTAH USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 23.9.2020 

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

                                                Karel Holan, Květoslava Doubková, Michal Grolmus  

Usn. č. 93/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout část pozemku p. č. 301/34, ostatní plocha, ostatní 

komunikace v k.ú. Okna v Podbezdězí. Jedná se o část 84 m2 za cenu 2,-Kč/m2/1 rok. 

 ( Chatová oblast ) Doba pronájmu 1 rok.Záměr o pronájmu byl řádně vyvěšen na úředních 

deskách OÚ Okna. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem nájemní smlouvy. 

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

Usn. č. 94/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o směně pozemků s doplatkem mezi obcí Okna, Okna 

40, 471 62 Okna, IČO 00673412 a Lesní školkou Vědomice s. r. o., Okna 46, 471 62 Okna, IČO 

28704282.  

Pozemek ve vlastnictví obce 

- nově odměřené pozemky z pozemku p. č. 868/43 ostatní plocha ostatní komunikace, 

ostatní plocha jiná plocha o výměře 423 m2 ( 868/90 ) a ostatní plocha jiná plocha o 

výměře 5 m2 ( 868/89 ) 

za pozemek ve vlastnictví „ Lesní školky Vědomice“ s.r.o. 

- nově odměřený pozemek z pozemku p.č. 102 zastavěná plocha zbořeniště,  ostatní  

plocha ostatní komunikace o výměře 23 m2 ( 928 ) 

Vše v katastrálním území Okna v Podbezdězí. 

Navržená cena na základě znaleckého posudku: 350,-Kč/m2. Jedná se o směnu pozemků 

s doplatkem ze strany Lesní školky Vědomice, s.r.o., ve výši 141 750,-Kč. 

Podpisem smlouvy o směně pozemků se pověřuje starostka obce Eva Müllerová a uskuteční 

se po vydání rozhodnutí o rozdělení pozemků stavebním úřadem  Doksy.  

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

Usn. č. 95/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 

http://obecokna.cz/
obecokna.mobilni%20rozhlas.cz
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sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ:47116901, DIČ:CZ47116901 na administraci projektu 

v rámci  dotace „ Okna odkanalizování obce a ČOV „ za nabídkovou cenu 95 000,-Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem příkazní smlouvy. 

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

Usn. č. 96/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo zadávací dokumentaci pro výzvu k podání nabídek „ Okna 

odkanalizování obce a ČOV “ a schvaluje zadávací dokumentaci pro výzvu k podání nabídek 

ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „ Okna – odkanalizování obce a ČOV „ v 

předloženém znění .  

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

Usn. č. 97/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2020 , kde došlo ke změnám 

v rozpočtu obce následně: 

navýšením v  příjmové části o částku 392 500,- Kč – přijatý jednorázový příspěvek   

navýšením v  příjmové části o částku   45 000,- Kč – dotace VPP 

navýšení celkem ……………………………  437 500,-KČ 

navýšením ve výdajové části o částku 45 000,- Kč – výdaje VPP 

Převod mezi paragrafy: 3639    - 15 504,10 Kč – oprava dětského hřiště 

                                           3421   + 15 504,10 Kč - oprava dětského hřiště 

                                           3722    - 40 000,-Kč -   Sběr a svoz komunálních odpadů 

                                           3725    + 40 000,-Kč – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů   

U paragrafu 3113 se jedná pouze o přesun položek:  5171   - 34 708,50 Kč      

                                                                                              5331   + 34 708,50 Kč 

Záporné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 (8115) ve výši 392 500,-Kč  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 
k 31.8.2020 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 
 Hlasování:                pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                zajistí: p. Čápová  

Usn. č. 98/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na vypracování dokumentace provádění stavby pro 

výběrové řízení na dodavatele stavby na projekt „ Okna – odkanalizování obce a  ČOV „ od 

firmy Vodohospodářské projekty s.r.o. Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 130, 470 01 Česká 

Lípa, IČO 22793186, DIČ CZ22793186  za nabídkovou cenu 95 590,-Kč včetně DPH. 

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

Hlasování:                pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
Usn. č. 99/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo konání Masopustního veselí v roce 2021 a s ohledem na 

koronavirovou situaci schvaluje  akci Masopust  příští rok nepořádat. 

Hlasování:                pro: 5                      proti: 0                        zdržel: 2                  zajistí: starostka  

                                                                                                                                             

Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce Okna: 4. listopadu 2020  

od 17.00 hodin v budově OÚ. 

http://obecokna.cz/
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                                                                                                                                           Eva Müllerová 
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