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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci listopadu oslavili 

 

      

  

  

 

 
 
Informace pro občany:  
 

 Vážení občané, v letošním roce nechystáme tradiční předvánoční setkání u rozsvěcení 
vánočního stromu, Mikulášskou nadílku pro okenské děti ani setkání seniorů. Rozhodli 
jsme se tak z důvodu dodržování opatření proti šíření koronaviru. 
Je možné, že dojde k rozvolňování, ale nebudeme riskovat, jsme rádi, že v naší obci je 
výskyt nemoce zatím minimální. 
Seniorům od 70-ti let výše připravíme malou pozornost a dětem do 12-ti let balíčky k 
Mikuláši. Obojí roznesou pracovníci obce. 

 

 Na sběrném dvoře omezujeme od prosince 2020 dobu otevření na půl hodiny a to 
následně: 
Středa      15.00   -   15.30 hodin 
Sobota     13.00   -   13.30 hodin 
Od 21.12.2020  až  3.1.2021 bude sběrný dvůr uzavřený - čerpání dovolené. 
 

 Okna kanalizace a ČOV 
Řešením námitky a žádostí o doplnění informací se prodloužil termín pro elektronické 
otvírání obálek do 24.11.2020. Posuzování nabídek vzhledem k velikosti rozpočtu bude 
trvat déle než obvykle a pomohou nám odborníci s vodohospodářským vzděláním a 
zkušenostmi.  
S návrhem rozpočtu na rok 2021 rovněž čekáme na vysoutěženou cenu. 
Od ceny se odvine výše příspěvku od občanů a případný úvěrový rámec na zafinancování 
této akce. 
                                                                                                                         Eva Müllerová 

 

nebo oslaví životní jubileum: 

Václav Horčička, Vlastimil Kabrna, Ivana Horčíková, 

Martin Henc, Pavla Štejfová 
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 
4.11.2020 

Přítomno: 5 zastupitelů –  Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková,                                                                              

                                                Karel Holan, Michal Grolmus  

Omluvena: Květoslava Doubková, Libor Henc 

Usn. č. 100/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Okna, včetně doplněných bodů zasedání. 

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

Usn. č. 101/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele 

zápisu: pana Karla Holana, paní Ivanu Horčíkovou. 

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

Usn. č. 102/2020 

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

Usn. č. 103/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce. 

Jedná se o pozemek p.č. 271/5 o výměře 8029 m2, druh pozemku lesní pozemek, zapsaném 

na listu vlastnictví č.1, v katastrálním území Okna v Podbezdězí, z něhož bude geometrickým 

plánem oddělena část cca 60 m2. 

Navržená cena: 200,-Kč/1m2. 

Náklady na rozdělení pozemku hradí žadatel. 

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

Usn. č. 104/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce. 

Jedná se o pozemek p.č. 271/5 o výměře 8029 m2, druh pozemku lesní pozemek, zapsaném 

na listu vlastnictví č.1, v katastrálním území Okna v Podbezdězí, z něhož bude geometrickým 

plánem oddělena část cca 120 m2. 

Navržená cena: 200,-Kč/1m2. 

Náklady na rozdělení pozemku hradí žadatel. 

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

Usn. č. 105/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku JB Estate s.r.o. Provodín 76, 471 67, IČO 28672321 na 

dovybavení školního hřiště a zajištění fotbalových branek ve výši 60 742,-Kč včetně DPH. 

Jedná se o doplacení neuznatelných nákladů  školního hřiště, které nebyly zahrnuty do 

závěrečného vyúčtování dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Hlasování:               pro: 4                      proti: 1                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  

Usn. č. 106/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Mgr. Ivetě Myškové, ředitelce ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové 

organizace,  přijetí účelově určeného finančního daru od obcí Ždírec ( 5 000,-Kč ), Nosálov 
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 ( 10 000,-Kč ), Bezděz ( 10 000,-Kč ), Blatce ( 10 000.-Kč ), Lobeč ( 2 000,-Kč ). Tachov ( 4 000,-

Kč ). 

Finanční dary budou použity na náklady spojené s rekonstrukcí v  ZŠ Okna. 

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

Usn. č. 107/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na vypracování zadávací dokumentace pro 

výběrového řízení na TDI ( Technický dozor investora ) na akci „Okna - odkanalizování obce a 

ČOV“  od Mgr. Jakub Derynk, Doksy za nabídkovou cenu 10 000,-Kč. Není plátcem DPH. 

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

Usn. č. 108/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2021 a bere na vědomí, že rozpočet 

bude schodkový. Schodek rozpočtu se bude odvíjet od vysoutěžené ceny na akci „Okna – 

odkanalizování obce a ČOV“.  Návrh rozpočtu na rok 2021 bude opětovně projednán a  

zveřejněn po ukončení výběrového řízení, tedy po 20.11 2020. ( prodlouženo do 24.11.2020) 

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

Usn. č. 109/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 9/2020 , kde došlo ke změnám 

v rozpočtu obce následně:   snížením v  příjmové části o částku                   2 279 367,05 Kč  

                                        navýšením ve  výdajové části o částku                           927 385,00 Kč  

Kladné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 (8115) ve výši                      3 206 752,05 Kč  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 
k 31.10.2020 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 
Hlasování:                pro: 5                      proti: 0                        zdržel: 0                 zajistí: p. Čápová  

Usn. č. 110/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci ze dne 22.7.2020 (číslo jednací OúO/217/2020) mezi obcí Okna a ZŠ a MŠ 
Okna  na projekt  jazyková učebna. Mění se termín vrácení poskytovateli návratné finanční 
výpomoci a to ve výši celé dotace získané na projekt „Jazyková učebna“  z 21.12.2020 
 na 30. dubna 2021. 
Důvod: prodloužení termínu dokončení výše uvedené akce do 30.11.2020 z důvodu stavby 
nového stropu a elektrických rozvodů po zjištění nevyhovujícího stavu původního stropu  
( napadení dřevomorkou ). 
Hlasování:                pro: 5                      proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 

Usn. č. 111/2020 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s úpravou hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 

453 474,90 Kč z důvodu rozhodnutí přidělení dotace na akci „Okna – odkanalizování obce a 

ČOV“ až v roce 2020. 

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

 
                                                                                                                                  Eva Müllerová 

Příští zasedání Zastupitelstva obce Okna se bude konat 2.12.2020 od 17.00 hodin ! 
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                                                                         nebo oslaví životní jubileum:                                                                                   

Zajímavosti:   historie okenské železniční stanice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamětní kniha ČD – stanice Okna 

 

Tato kniha se  mi dostala do rukou koncem léta letošního roku. Zabývá se provozem železniční 
stanice Okna, ale občas se v ní našly i informace o naší obci a   okolních   obcích. Zaujalo mě to a dal 
jsem dohromady výtah všech dostupných informací. 

Jen na ukázku: 

Železniční trať byla zprovozněna v letech 1868 – 1869.  

Obec patřila pod okresní správu v Dubé a čítala 89 popisných čísel. Žilo zde na 400 obyvatel, 

převážně Němců. 

Od roku 1923 začala fungovat pošta. 

V roce 1925 – 1926 napadlo hodně sněhu a rychlé jarní tání zaplavilo obec. 

V roce 1929 pro změnu byly mrazy, které se nejednou dostaly až na -36 stupňů Celsia. 

V roce 1936 přišla velká bouře s krupobitím a záplavami. 

Velké sucho a přemnožení hlodavců nastalo v roce 1947, kdy vypukl velký lesní  požár od 

Oken směrem k Bezdězu. 

Více zajímavostí můžete dohledat na Facebooku na okenských stránkách Okna v Podbezdězí. 

 

                                                                                                                                          Pavel Müller 

Příroda kolem nás… 

Požární nádrž má nové ovyvatele a nad nimi je vidět každý den na obloze luňák červený   
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