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INFORMACE PRO OBČANY 
 

 Očkování psů a koček 

Termín:   NEDĚLE 16.5.2021 od 11.00 do 11.30 hodin  

Místo:     Obecní úřad – víceúčelová místnost, vstup jednotlivě, 

                 čekat se bude před úřadem 

Očkování bude provádět MVDr. Martin Russ ze Sosnové.  

Cena očkování: vzteklina pes i kočka  250,-Kč,  

                            kombinace pes i kočka 400,-Kč.  

V rámci očkování bude možnost zakoupení veterinárních prostředků na blechy, klíšťata, 

odčervení……..a další dle nabídky. 

 

 Okna – kanalizace a ČOV 

Vážení občané, práce na kanalizaci, především vybudování ČOV byly zahájeny. 

Cca polovinu nemovitostí jsme již se stavbyvedoucím obcházeli, jednalo se především o 

umístění ČOV a elektrorozvaděče. Další část obce cca od kostela směrem Obora budeme 

teprve obcházet. Zavolám předem. 

Postup prací pro umístění domácí čerpací jednotky DČJ ( nádoby ) bude následující: 

Nejprve se DČJ umístí na pozemku majitele nemovitosti a bude se čekat na pokyn 

stavbyvedoucího pana Pokrupy na přepojení stávající kanalizace do DČJ. 

O zřizování přípojky k nemovitostem vás bude stavbyvedoucí včas informovat. 

Elektrorozvaděč, který se umísťuje na stěnu a 10 m kabelu je v režii obce. 

Delší kabel si doplatíte. Pokud nechcete umístit elektrorozvaděč na zeď, je možné ho umístit 

na samostatný sloupek ( pilíř ), ale ten si majitel nemovitosti hradí sám. 

Bytové domy čp. 6, 7, 8 a 9 budou odkanalizované každý samostatně. Na tomto postupu 

jsme se domluvili na schůzce 15.4. za přítomnosti paní Kubátové, paní Polakovičové za OSBD, 

projektantky Ing. Tavodové a pana Hrocha. Původní verze využít stávající ČOV byla 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci dubnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z technických důvodů zamítnuta. Každý dům bude mít svoji DČJ a před ni předřazenou ještě 

jednu šachtu ( nádobu ) a elektrorozvaděč. Přípravu pro elektrorozvaděč zajistí OSBD. 

Telefonní čísla pro případné dotazy: 

Stavbyvedoucí pan Pokrupa: 737 340 714 

Projektantka Ing. Tavodová: 777 534 663 

Technický dozor: Ing. Zajíc 603 869 604 

Pro přepojení stávajícího odtoku kanalizace do DČJ můžete kontaktovat  pana Purše – 

604 661 232 a pana Slováka – 602 164 507. Další kontakty dodá stavbyvedoucí. 

Pro přípravu přívodu elektriky k elektrorozvaděči kontaktujte pana Vyvíjala – 607 549 732. 

Přípravu si prosím domluvte až po umístění DČJ na pozemku, mohou z důvodu 

proveditelnosti nastat změny. 

 

 Dubnové čarodějnice 

Vážení občané, v letošním roce porušíme tradici a nebudeme pálit čarodějnice, jak jsme byli 

každý rok zvyklí. Důvodem je především výstavba ČOV. Na místě pálení je uložený materiál a 

poblíž je otevřená jáma. Z důvodu bezpečnosti pro letošní rok pálení vynecháme. Jiné 

vhodné místo nemáme. Děkuji za pochopení. 

 

 Odstávky el. energie 

Odstávky el. energie pro naši obec jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce, 

www.obecokna.cz, na banneru pod příspěvky. 

 

                                                                                                                   
                              

               

Jiří Dlouhý, Jiří Charamza, Pavla Neumanová, 
Jaroslav Šimon 

 

 

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 24.3.2021 

Přítomno: 5 zastupitelů –  Eva Müllerová, Květoslava Doubková, Karel Holan, Michal 

Grolmus, Libor Henc 

Omluvena: Ivana Horčíková, Hana Uhlířová 

Usn. č. 29/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej pozemku p. č. 378/5 a část pozemku p.č. 

377/2. ( pozemky u posledního domu vpravo při výjezdu z Oken směr Obora ) 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky v majetku obce. 

Jedná se o následující pozemky: 

Pozemek p.č. 378/5 o výměře 144 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná 

půda, v katastrálním území Okna v Podbezdězí.  
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Pozemek p.č. 377/2 o výměře 1 506 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany 

zemědělský půdní fond, z něhož bude geometrickým plánem oddělena část cca 400 m2. 

Přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem po zaměření pozemku. 

Navržená cena obou pozemků: 100,-Kč/1m2. 

Cena je určená na základě znaleckého posudku. 

Náklady na zaměření pozemku hradí žadatel. 

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

Usn. č. 30/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej pozemku p. č. 307/7 a schvaluje zveřejnění 

záměru prodat pozemek v majetku obce. Jedná se o pozemek p.č. 307/7 o výměře 407 m2, 

druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, v katastrálním území Okna 

v Podbezdězí.  Pozemek kolem skladu vedle paní Čápové, přezdívaný teskáč ) 

Navržená cena pozemku: 130,-Kč/1m2. 

Cena je určená na základě znaleckého posudku. 

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

Usn. č. 31/2021 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem přípravy a zahájením prací stavby „Okna  - 

odkanalizování obce a ČOV“. 

Zastupitelstvo obce schvaluje hrazení nákladů na přípojku z domu k elektrorozvaděči pro 

čerpadlo a přepojení stávajícího odtoku do čerpací domovní jednotky majiteli nemovitostí. 

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

Usn. č. 32/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí individuální dotace z Fondu 

ochrany vod Libereckého kraje na akci „Okna  - odkanalizování obce a ČOV“. 

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

Usn. č. 33/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci čerpání 

dotačních prostředků z Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro akci „Okna – 

odkanalizování obce a ČOV“, mezi obcí Okna a obchodní společností Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba a.s.,  IČ: 47116901, DIČ: CZ47116901, sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, 

zastoupená Ing. Petr Zajíc za nabídkovou cenu 36 000,-Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem příkazní smlouvy. 

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

Usn. č. 34/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu LB 

kraje č. OLP/369/2021 na hospodaření v lesích - projekt výstavba oplocenky. Výše dotace 

84 000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy. 

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

Usn. č. 35/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene -  služebnosti č.  
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IV-12-4018002/VB/01 mezi obcí Okna a ČEZ Distribuce a. s. ( distribuce elektřiny přes p.č. 

868/86, 876/1, 868/43, 440/2 ) 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem smlouvy. 

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

Usn. č. 36/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo pokácení 7 ks dřevin na obecním pozemku p.č. 11/1 v. k. ú. 

Okna v Podbezdězí  z důvodu bezpečností dětí v Mateřské škole. 

Zastupitelstvo obce  schvaluje  pokácení výše uvedených dřevin.  Pověřuje starostku obce 

Evu Müllerovou podáním žádosti o pokácení k Obecnímu úřadu Okna jako příslušnému 

orgánu ochrany přírody příslušný dle § 76 odst. 1 písm. a) zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

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

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 6.4.2021 

Přítomno: 7 zastupitelů –  Eva Müllerová, Květoslava Doubková, Karel Holan, Michal 

Grolmus, Libor Henc, Ivana Horčíková, Hana Uhlířová 

Usn. č. 40/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Okna – 

odkanalizování obce a ČOV“. 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy č. 1190400032 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí České republiky mezi Státním fondem životního prostředí 

České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729 a obcí Okna, 

Okna 40, 471 62 Okna, IČO 00673412 na investiční akci „Okna – odkanalizování obce a ČOV“. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem výše uvedené 

smlouvy. 

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

 

 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna se koná ve středu 5.5.2021 

od 17.00 hodin ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Eva Müllerová 
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