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 Svoz odpadů v letošním roce  

Vážení občané, obracíte se na mě s dotazy, kdy se tento tok sváží komunální odpad. Perioda 

svozů je stejná jako minulý rok, každý sudý týden ve středu. 

Poplatky za odpady můžete platit na obecním úřadě u paní Čápové a to  

v pondělí od 13.00 do 17.00 hodin 

a ve středu od 13.00 do 17.00 hodin. 

Platbu můžete zaslat na účet obce, do poznámky uveďte platba za odpady a jméno, příjmení 

a číslo popisné nebo evidenční. Po obdržení platby vám paní Čápová vloží známku do 

schránky. 

Číslo účtu pro platbu:  55 28 15 13 79 /0800. 

 

Vývoz popelnic – fialová barva 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

LEDEN 2021 
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 Veřejné projednávání změny č. 3 Územního plánu obce Okna. 
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Okna 

Městský úřad Česká Lípa – úřad územního plánování, pořizovatel změny č. 3 Územního plánu 

Okna, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování  a stavebním řádu (stavební zákon) 

oznamuje zahájení řízení o změně č. 3 ÚP Okna 

a v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona zároveň 

veřejné projednání návrhu změny č. 3 ÚP Okna 

s odborným výkladem, které se uskuteční 

ve středu 27.01. 2021 od 13:00 hod. na obecním úřadu Okna, č.p. 40. 

Do návrhu změny č. 3 ÚP Okna je možné nahlédnout od 22.12. 2020 do 03.02. 2021 na 

těchto místech: 

 u pořizovatele, v budově Městského úřadu Česká Lípa - úřadu územního plánování, 

Moskevská 8 (III. patro) v České Lípě, 

 na internetových stránkách obce Okna www.obecokna.cz a Česká Lípa (http://www.mucl.cz, 

- odkaz úřední deska, část úřad územního plánování). http://www.mucl.cz/stavebni-u-ad-

usek-u-ad-uzemnihoplanovani-u-edni-deska/ds-2364 

 

 Sběr papíru ZŠ a MŠ Okna 

Vážení občané, sběr starého papíru ve škole je ukončen. Prosíme obyvatele obce, aby u školy 

a školky neodkládali papír. Výkupní cena papíru je velmi nízká, škola za odvoz papíru musí 

platit.                                                                                                Ivana Horčíková 

 Okna – odkanalizování obce a ČOV 

Tento týden budeme schvalovat dodavatele zakázky. Výběrové řízení se díky dotazování a 

čekání na odpovědi protáhlo. Na druhou stranu jsem ráda, že máme dodavatelem potvrzené 

zásadní věci. Po schválení v ZO poběží 15-ti denní lhůta pro odvolání a poté se teprve bude 

moci podepsat smlouva o dílo. Následně projednáme s dodavatelem přípravu  pro připojení 

domácí čistící jednotky k domu. Jakmile nám to situace ohledně COVIDU dovolí, svoláme 

veřejnou schůzi, kde vás seznámíme s průběhem realizace. 

Budu se snažit o účast projektantky, technického dozoru i eventuálně zástupce vysoutěžené 

firmy. 

http://obecokna.cz/
http://www.obec/
http://www.mucl.cz/stavebni-u-ad-usek-u-ad-uzemnihoplanovani-u-edni-deska/ds-2364
http://www.mucl.cz/stavebni-u-ad-usek-u-ad-uzemnihoplanovani-u-edni-deska/ds-2364
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci lednu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 
 

 

 

Barbora Pumpová, Věra Zemanová 

 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 21.12.2020 

Přítomno: 6 zastupitelů –  Libor Henc, Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Ivana Horčíková,                                                                              
                                                Michal Grolmus, Květoslava Doubková 
Omluven: Karel Holan 
Usn. č. 125/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje: předložený návrh programu veřejného zasedání obce Okna, 

včetně doplněných bodů programu veřejného zasedání. 

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

Usn. č. 126/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele 

zápisu: 

paní Květoslava Doubková, paní Ivana Horčíková. 

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

Usn. č. 127/2020 

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

Usn. č. 128/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet pro Základní a Mateřskou školu Okna, příspěvkovou 
organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2021, 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 1 467 310,-Kč. 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  

Usn. č. 129/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo  rozpočet obce Okna na rok 2021 včetně zapracovaných  
připomínek a změn oproti návrhu rozpočtu. 
Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový  rozpočet obce Okna na rok 2021 s použitím třídy 8 
(8115) financování, v celkové výši příjmů 8 840 247,-Kč a v celkové výši výdajů 13 667 831,- 
Kč. 
Financování 4 827 584,-Kč.  ( Schodek rozpočtu je kryt prostředky z minulých let. ) 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka 
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Usn. č. 130/2020 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost Tělovýchovné jednoty Okna o příspěvek na úhradu 

administrativních nákladů. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

č. 1/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Okna na rok 2021 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: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka  

Usn. č. 131/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 20 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, 
separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Okna číslo: 036/VJ/02 ze dne 
2.1.2002. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem výše uvedeného dodatku. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                        zdržel: 0                   zajistí: starostka              

Usn. č. 132/2020 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou k provedení rozpočtových  

změn č. 12/2020. 

Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0                 zajistí: p. Čápová 

Usn. č. 133/2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Okna za 

rok 2020. 

Usn. č. 134/2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí probíhající výběrové řízení na akci „ Okna – 

odkanalizování obce a ČOV “. Dotazování a hodnocení podaných nabídek firem stále probíhá, 

z tohoto důvodu se bude financování výše uvedené akce řešit na příštím zasedání 

zastupitelstva. Jedná se o výši úvěrového rámce a o příspěvky od občanů. 

Hlasování:              pro: 6                      proti: 0                          zdržel: 0                           

Usn. č. 135/2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 11/2020 , kde byl rozpočet obce  

navýšen v příjmové části o částku 579 970,-Kč ( VPP, dotace na hřiště škola ) a 

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

Saldo je vyjádřeno financováním tř. 8 ( 8115 ) ve výši 534 970,-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: 6                       proti: 0                          zdržel: 0       zajistí: paní Čápová 

 

                                                                                                                  Eva Müllerová 

 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna se koná ve středu 27.1.2021 od 17.00 hodin ! 

 

 

http://obecokna.cz/
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