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Zdravím všechny občany v předvánoční čas, který je letos pro nás pro všechny  

jiný než minulé roky, prožíváme ho v soukromí. Nesešli jsme se u rozsvěcení 

vánočního stromu ani v kostele, kde probíhalo každý rok vánoční zpívání dětí 

z okenské školy.  

Budeme doufat, že v roce 2021 se situace zlepší a  opět se budeme moci 

scházet a užívat zavedené tradice v naší obci.                  Eva Müllerová 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci prosinci oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obecní úřad Okna bude od 23.12.2020 do 3.1.2021 uzavřený z důvodu čerpání 
dovolené. 

 Sběrný dvůr je v tomto roce naposledy otevřený v sobotu 19.12. od 13.00 do 13.30 
hodin. 

 Místní knihova zůstává z důvodu krizvých opatření také uzavřená. 

 Poplatky za odpady se nemění, občané 600,-Kč, senioři 500,-Kč. Sleva na elektrické 
vytápění 100,-Kč.  

                         

  Okna odkanalizování obce a ČOV     

Na veřejnou zakázku se přihlásilo 8 firem. V současnosti probíhá komunikace ohledně 

nabídky s nejnižší nabídkovou cenou. Čekáme na zodpovězení odborníky 

zpracovaných dotazů, termín je do 21.12.2020. 

Rozhodnutí o dodavateli se přesune do nového roku a tím i propočítání financování  

dle nabídkové ceny vybraného dodavatele. 

Chceme, aby zakázka od vysoutěžené firmy byla  dodaná v dobré kvallitě. 
                                                                                      

                                                                                                                                                          Eva Müllerová   
                              

 

               
                   

Věra Klognerová, Věra Fabiánková, Milan Škreko, 
Dalibor Tvrdek, Zbyněk Dlouhý, Miloš Zeman, 
Václav Hluchý, Lucie Uhlířová, Jakub Babka 

 
 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 
2.12.2020 

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

                                                Karel Holan, Michal Grolmus, Květoslava Doubková, Libor Henc  

Usn. č. 112/2020 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci paní ředitelky ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové 

organizace, o provozování 2. stupně základní školy v pronajatých prostorách nemovitosti č.p. 

Okna 13. Zastupitelstvo obce vyzvalo  ředitelku ZŠ a MŠ Okna, Mgr. Ivetou Myškovou, k 

předložení potvrzení o vlastním financování nákladů vzniklých pronájmem nemovitosti a 

převzetí rizik s tím spojených na příštím zasedání ZO. 

Hlasování:               pro: 6                    proti: 0                        zdržel: 1                     zajistí: starostka  

Usn. č. 113/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Okna, včetně doplněných bodů programu. 

Hlasování:               pro: 7                    proti: 0                        zdržel: 0                     zajistí: starostka  
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Usn. č. 114/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele 

zápisu: pan Libor Henc, pan Michal Grolmus. 

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

Usn. č. 115/2020 

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

Usn. č. 116/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obce Okna ke dni 31.12.2020 a inventurní komisi 

ve složení: předseda – pan Karel Holan, členové – paní Ivana Horčíková, paní Hana Uhlířová. 

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

Usn. č. 117/2020 

Zastupitelstvu obce projednalo nabídky na  výkon funkce koordinátora BOZP na akci  

„ Okna odkanalizování obce a ČOV „ a schvaluje pro tuto akci firmu Václav Svoboda – 

Stavitel, Husova 352, 472 01 Doksy, IČO 16441931. Nabídková cena: 85 700,-Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o výkonu 

funkce koordinátora BOZP. 

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

Usn. č. 118/2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání komise na otvírání obálek a hodnocení 
nabídek ze dne 2.12.2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na technický dozor 
stavebníka na akci „Okna – odkanalizování obce a ČOV“.  
Zastupitelstvo obce schvaluje na doporučení hodnotící komise jako zhotovitele výše uvedené 
zakázky firmu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, 
 IČO 47116901. Nabídková cena: 468 000,-Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy o výkonu 

technického dozoru stavebníka pro akci „ Okna – odkanalizování obce a ČOV“. 

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

Usn. č. 119/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek jmenovanou 

starostkou obce na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci „Okna – 

odkanalizování obce a ČOV“ ve složení: Eva Müllerová, Libor Henc, Karel Holan. 

Elektronické otvírání obálek probíhalo za přítomnosti 2 členů zastupitelstva, Libora Hence, 

Evy Müllerové a pana Jakuba Derynka, který zastupuje firmu Egracom s.r.o., která pro nás 

výběrové řízení provádí. Probíhá vyjádření přizvaných odborníků, z kterého vyplynou i dotazy 

na nejnižší nabídkové ceny. K rozhodnutí o poskytovateli zakázky dojde po vypořádání 

dotazů a zhodnocení odpovědí. 

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

Usn. č. 120/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu pro Základní a Mateřskou školu Okna, 
příspěvkovou organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2021 ve výši 1 467 310-Kč. 
Návrh rozpočtu bude zveřejněn na klasické úřední desce a v elektronické podobě umožňující 
dálkový přístup na elektronické úřední desce obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka   
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Usn. č. 121/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh schodkového  rozpočtu obce Okna na rok 2021 

s použitím třídy 8 – financování, v celkové výši příjmů 8 840 247,-Kč a v celkové výši výdajů 

13 568 787,- Kč. Financování  -  8115  -   4 728 540,-Kč. 

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na klasické úřední desce a v elektronické podobě umožňující 

dálkový přístup na elektronické úřední desce obecního úřadu. Připomínky mohou občané 

uplatnit písemně nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Okna, které bude 

rozpočet na rok 2021 schvalovat. Termín zasedání bude zveřejněn v zákonné lhůtě. 

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

Usn. č. 122/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje účast v projektu „Zpracování povodňových plánů, varovného 

informačního systému a lokálního výstražného systému pro obce Mikroregionu Podralsko“ 

v rámci dotace z oblasti podpory 1.4.OPŽP 2014-2020.   

Zároveň schvaluje poukázat na účet Mikroregionu Podralsko v roce 2020 částku 33 547,-Kč 

jako podíl nákladů na zajištění projektové a inženýrské činnosti pro podání příslušné žádosti.  

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

Usn. č. 123/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 10/2020, kde došlo ke změnám 

v rozpočtu obce následně: 

navýšením v  příjmové části o částku  45 000,-Kč            ( Dotace VPP ) 

navýšením v  příjmové části o částku  78 600,-Kč            ( Dotace lesy ) 

navýšením celkem  123 600,-Kč 

navýšením ve výdajové části o částku  33 547,-Kč   ( Varovný systém Podralsko) 

navýšením ve výdajové části o částku  45 000,-Kč   (  VPP ) 

Navýšení celkem  78 547,-Kč 

Záporné saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 (8115) ve výši  -45 053,-Kč  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením a výsledky hospodaření obce 
k 31.11.2020 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 
Hlasování:               pro: 7                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  

Usn. č. 124/2020 

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

organizace,  přijetí účelově určených finančních darů od firmy Severočeské vodovody a 

kanalizace ve výši 10 000,-Kč  a od firmy Atmos, Cankař a syn ve výši 7 200,-Kč. 

Finanční dary budou použity na náklady spojené se zeměpisnou expedicí žáků 6. a 7. ročníků 

do Krušných hor a na náklady spojené s vydáním školních novin „Pouť Okna – Říp“. 

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

 

Příští veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna se bude konat v pondělí  

21. prosince 2020 od 17.00 hodin. 
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Oknech tradiční pěvecké vystoupení žáků ze školy , dětí ze školky, učitelů a 

rodičů. 
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