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 Poděkování 

Z našeho úřadu zmizely starší, narezlé cedule a na budovu jsme zavěsili nové označení úřadu 

a knihovny. Nové označení úřadu je sponzorský dar od manželů Škrekových. 

Za obecní úřad a zastupitele manželům Škrekovým děkujeme a přejeme hodně zdraví a 

spokojený život v naší obci. 

 

 Žádost - hřbitov Bezdědice 

Podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů je obec Bělá pod Bezdězem povinna vést evidenci související s 

provozováním pohřebiště. Obec jako provozovatel pohřebiště je dále povinna uzavřít s 

nájemcem hrobového místa smlouvu o nájmu, která musí mít písemnou formu. 

Dne 3.5.2021 schválila Rada města Bělá pod Bezdězem dle §102 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb.o 

obcích v platném znění usnesením č. 171/ 2021 – 175/2021 ceník za nájem hrobových míst a 

služeb pro městské pohřebiště v Bělé pod Bezdězem a pro pohřebiště v Bezdědicích. 

Ceník je vyvěšen na vývěskách u hřbitova v Bezdědicích. 

Žádáme všechny občany, kteří mají hrob na hřbitově v Bezdědicích, aby se hlásili na: 

Technických službách města Bělá pod Bezdězem, p.o., Berkova 179, 294 21  Bělá pod 

Bezdězem nebo na telefonním čísle 326 701 106   

- pí. Andresíková Lenka 

Pracovní doba 6.00h – 10.30h a 11.00h – 14.30h. 

 

 Změna zákona o odpadech 

Sazba poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládkách za rok 2021 činí 500 Kč za  

1 tunu směsného odpadu. Jedná se o „třídicí slevu“, a to v rozsahu 100 % zákonného nároku 

obce odpovídajícímu celkové hmotnosti 322 obyvatel x 0,2 = 64,4 tuny komunálního odpadu 

za rok 2021, o kterou jsme zmocnili požádat firmu „AVE CZ“ – Česká Lípa. V praxi to 

znamená, že přesáhneme-li hmotnost 64,4 tuny směsného odpadu na skládce, poplatek za 1 

tunu se navýší na 800,-Kč. Vytříděné odpady sklo, plasty, papír se do hmotnosti 

nezapočítávají. Žádám proto občany  „ TŘIĎTE ODPADY “ ! 

Velké kusy nábytku, sedačky, matrace, odkládejte na svoz nebezpečného odpadu, který 

probíhá 2x ročně. Do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře budeme odebírat 

pouze drobnější komunální odpad, který se vám nevejde do sběrných nádob. Plasty prosím 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci květnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

odkládejte do kontejnerů na plasty, velké kusy nechte na nebezpečný a velkoobjemový 

odpad.  Neradi bychom zvyšovali poplatek za odpady, především vůči občanům, kteří odpad 

poctivě třídí. 

Upozorňuji občany z chatové oblasti na třídění odpadů. Kontejner u železniční tratě má 

sloužit na odkládání pytlů se směsným odpadem. Pytle v něm nejsou, je naplněný 

nevytříděným odpadem. Pokud se situace nezlepší, kontejner zrušíme, ukládat budete do 

pytlů a zavázané odkládat u kontejnerů v obci.  

 

 Okna – odkanalizování obce a ČOV 

Práce na kanalizaci pokračují, především na čistírně odpadních vod. Po obci se kopou sondy 

pro upřesnění sítí. Podle časových možností stavbyvedoucího budeme pokračovat 

v obcházení nemovitostí pro umístění DČJ. 

Žádám občany, kteří obdrželi smlouvy o smlouvě budoucí o umístění inženýrských sítí, aby 

nám jeden výtisk vrátili na obecní úřad, pokud tak ještě neučinili. 

                                                                                                                                 Eva Müllerová 

 

 

 

                                 Alena Balentová, Václav Florian, Dana Grolmusová, 

                          Jakub Horčík, Jaroslav Jareš, Ladislava Ortová, Ivan Šinágl  

 

DŮLEŽITÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO OKNA ZE DNE 5.5.2021 

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

Grolmus,  Libor Henc, Ivana Horčíková, Hana Uhlířová 

Usn. č. 44/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické desce 

OÚ Okna a nebyly k němu vzneseny připomínky. 

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

Usn. č. 45/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Okna za rok 2020. 

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

Usn. č. 46/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Okna, příspěvkové organizace, okr. 

Česká Lípa, za rok 2020. 

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

Usn. č. 47/2021 
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Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 307/7 o výměřě 407 m2,   druh pozemku 

ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. 

Okna v Podbezdězí za cenu 52 910,-Kč. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí 

kupující. Záměr o prodeji byl řádně zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem kupní smlouvy a 

provedením vkladu do katastru nemovitostí. ( pozemek okolo budovy přezdívané teskáč ) 

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

Usn. č. 52/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku p. č. 271/5 a schvaluje 

zveřejnění záměru prodat část pozemku v majetku obce. Jedná se o část pozemku p.č. 271/5 

o výměře  8 029m2, druh pozemku lesní pozemek, způsob ochrany, pozemek určený k plnění 

funkcí lesa, v katastrálním území Okna v Podbezdězí, z něhož bude geometrickým plánem 

oddělena část cca 77 m2. Navržená cena pozemku: 200,-Kč/1m2. ( chatová oblast ) 

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

Usn. č. 55/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje  nabídku firmy J.H.I., Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, 

zastoupená Ing. Jiří Huptych, na osazení betonových obrubníků na akci „ Rekonstrukce 

víceúčelového hřiště“. Osazením se zabrání  prorůstání trávníku na stávající plochu, která 

bude řešena za podpory dotačních prostředků z MMR. Navrhovaná cena 19 972,-Kč. 

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

Usn. č. 56/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem pozemku p.č. 298/1 a schvaluje 

zveřejnění záměru pronajmout pozemek v majetku obce. Jedná se o pozemek p.č. 298/1 

v k.ú. Okna v Podbezdězí o výměře 1546 m2, způsob využití neplodná půda. 

Navržená cena: 2,-Kč/1 m2. ( pozemek u chatové oblasti, vpravo za přejezdem na chaty, 

začátek lesa ) 

Hlasování:               pro: 4                    proti: 3                        zdržel: 0                     zajistí: starostka  

 

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Okna jsou k nahlédnutí na adrese www.obecokna.cz 

v kolonce Obecní úřad -  Hospodaření obce. 

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna se koná ve středu 19.5.2021 od 17.00 hodin 

                                                                                                                                    Eva Müllerová 

 

Zprávy ze školy a ze školky 

Život ve škole a ve školce se vrací pomalu do běžných kolejí. Do školy již téměř měsíc 

dochází děti z prvního stupně. Žáci 6. a 7. třídy se zatím ve škole střídají po týdnech. 

V mateřské školce a v lesní školce je již také obnoven provoz pro všechny děti. 

V dubnu proběhl zápis do první třídy. Zájemců o docházku do naší školy je mnoho. Vzhledem 

ke kapacitě školy, nemohly být všechny děti přijaté. Budoucích prvňáčků zasedne do lavic 18, 

další skupinu budou tvořit děti na individuálním vzdělávání („domškoláci“). Žáci 5. třídy 

budou mít i letos možnost pokračovat v docházce na druhém stupni na naší škole.  
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Škola si až nyní plně užívá nově vybudovaného zázemí v podkroví budovy. Jsou zde umístěny 

kanceláře, sborovna, třída a sociální zázemí. V červnu bude zahájena rekonstrukce hostince 

v Oknech. Prostory budou sloužit pro výuku dětí a jako zázemí Spolku rodičů a přátel školy. 

Škola si objekt pronajímá od majitelů na pět let. Pronájem se týká i venkovních prostor, 

zastřešené terasy a posezení. Na rekonstrukci a pronájem škola získá finanční prostředky od 

rodičů, sponzorů, z dražeb a dalších aktivit školy a Spolku.  

V květnu také probíhá zápis do mateřské školky a lesní mateřské školky pro následující školní 

rok. Již nyní je přihlášek tolik, že pokryjí všechna volná místa. 

Jsem přesvědčena, že mimořádný zájem, který naše škola a školka zažívá, je způsoben 

poctivou a nadšenou prací zaměstnanců celého zařízení. Školka kvete pod taktovkou vedoucí 

učitelky Heleny Vysušilové. V lesní školce se dobře daří pod vedením vedoucí učitelky 

Bohunky Myslivcové. Všichni se těšíme do školní jídelny, protože nám chutná, co nám pod 

vedením Jolany Švandové, kuchařky uvaří. Ve škole se služebně starší i noví učitelé a asistenti 

snažili nadstandartně vyučovat v „době online“ a aktivně pokračují v práci dál. Provozní 

zaměstnanci výborně fungují pod vedením Ivy Horčíkové. Ve škole a ve školce pracuje 31 

zaměstnanců. 

ZAHRADNÍ SLAVNOST je naplánována na úterý 29. června 2021. 

VYSVĚDČENÍ bude ve škole předáváno ve středu 30. června 2021. 

Příměstské tábory v červenci a v srpnu 
cena: 800 Kč, kapacita tábora: 20 dětí, denně od 8 do 17 hodin 

 
5. - 9. červenec, téma: Život v mikrosvětě a chemická kouzla 
Pokusy a pozorování, práce s mikroskopem. Milan Bárta + Sandra Traupová 
 
12. - 16. červenec, téma: Cyklistika 
Poznávání regionu kolmo a sportovní hry. Míša Králová + Kačka Králová 
 
19. - 23. červenec, téma: Turistický tábor "Šlápota" 
Turistika a zábavné táborové hry. Dita Klimešová + Péťa Májová 
 
9. - 13. srpen, téma: Pravěká tlupa  
Objevování, tvoření, experimenty, práce s hlínou, hry. Dominika Radechovská + Honza Frundl 

 
16. - 20. srpen, téma: "Proč bychom se báli na ty naše skály" 
Slaňování, turistika, hry v lese. 
Iveta Myšková + zdravotník Michal 
 
23. - 27. srpen, téma: Hvězdná brána-mise: záchrana Země 
Klára Bednaříková + zdravotník Emil 

Provoz školky v červenci a v srpnu 

V létě bude zázemí pro děti poskytovat lesní školka. 

Školka bude otevřena:  

do 16. července (vyjma státních svátků) 

od 16. srpna (kromě 26., 27. srpna) 

Více informací lze získat na http://skola.obecokna.cz , na fb : ZS a MS Okna. 

                                                                                                                    za ZŠ a MŠ Okna 

                                                                                                                       Iveta Myšková 
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