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 Vážení občané,  

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. oznamují přerušení dodávky vody. 

K přerušení dodávky pitné vody dojde 

od: 14.6.2021 od: 08:00 hod. 

do: 16.6.2021 do: 15:00 hod. 
 

Čas ukončení 16.6. v 15.00 hodin se může posunout až do 18.00 hodin, záleží jak rychle se podaří 

řád natlakovat. 

 

Důvodem je karotážní měření, TV prohlídka a čerpací zkouška vrtu Žďár Luka ZL1 

UVZDR00114001. 

Náhradní zásobování vodou bude zajištěno cisternami, s kterými budou průběžně projíždět 

obcí. 

Podle informací od pracovníka SčVAKU si nádoby můžete umístit před dům, naplní vám je. 

Trvale budou umístěny cisterny u pana Adámika, u školy a školky a u fotbalového hřiště. 

 

Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 601 267 267. 

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se omlouvají za způsobené komplikace a 

děkují za trpělivost. 

 Znovu posvěcení křížku Boží muka  

Vážení občané, oslovila mě nabídka pana faráře Mgr. Kamila Škody,  

posvětit Boží muka u autobusové zastávky v naší obci. 

20. června po ukončení Mše svaté se můžete připojit  

od zadního vchodu ke kostelu, odkud se odebere 

 průvod ke křížku. 

Mše končí cca v 10.00 hodin, svěcení křížku od cca 11.00 hodin. 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ČERVEN 2021 

http://obecokna.cz/
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 Prodej slepiček 

Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky snáškových plemen –  

Tetra,  Dominant, Green Shell – typu Araukana,  

Stáří 16 - 20 týdnů  

Cena 185,- až 239,- Kč/ks  

Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce. 

Prodej se uskuteční:  v pondělí  14. června  2021 u autobusové  zastávky – v 16,50 

hod. 

Slepičky si objednejte na níže uvedených telefonních číslech. 

Informace: Po-Pá 9,00-16,00 hod. 

Tel: 601576270, 728605840      www.drubezcervenyhradek.cz 

 

 Nohejbalový turnaj 

V sobotu 26. června 2021 od 10 hodin na hřišti v Oknech se bude konat 6. ročník 

 

AMATÉRSKÉHO NOHEJBALOVÉHO TURNAJE 

 

WYTLUČENÁ WOKNA 

 

 

 Zájemci se mohou hlásit u organizátora akce do pátku 25. června 2021.    
 Přihlašujte družstva o 2 nebo 3 členech (mužstva, rádi uvítáme i ženstva či 

dětstva). Jednotlivci jsou také zváni – zařadíme. 
Kontakt : Daniel Marvan, tel. 731162072 

marssal.Malinovsky@seznam.cz 

http://obecokna.cz/
mailto:marssal.Malinovsky@seznam.cz
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci červnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Okna –odkanalizování obce a ČOV 
 
Práce na stavbě pokračují dle harmonogramu. Nastala omezení v dopravě na hlavní krajské silnici, 

která budou pokračovat přes oba letní měsíce. 

Další omezení dopravy nastane v průběhu tohoto týdne a příští týden na místních komunikacích 

od obchodu směrem mateřská školka a konec obce. Omezení se bude týkat i směrem od pošty, 

kolem bytovek k  Pneuservisu pana Ouředníka. 

Jedna strana bude vždy průjezdná, podle umístěného dopravního značení. 

 
 

 
 
 

Martina Dohnalová, Adriana Kopecká, 
Denisa Mertová, Lucie Mitrengová, 

Jaroslav Prokeš 
 
 
 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 
19.5.2021 

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

                                                Libor Henc, Ivana Horčíková, Hana Uhlířov 

Usn. č. 57/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Okna včetně přidaných bodů.  

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

 

Usn. č. 58/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele zápisu: 

paní Květoslavu Doubkovou, paní Hanu Uhlířovou. 

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

 

Usn. č. 59/2021 

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

 

http://obecokna.cz/
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Usn. č. 60/2021                                                                                                                                         

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „ Okna – 

odkanalizování obce a ČOV „ včetně harmonogramu prací a platebního kalendáře a rozpočtu 

upraveného k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou akci. 

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

 

Usn. č. 61/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a  bere na vědomí Zavěrečný účet a Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření za rok 2020 svazku obcí Mikroregion Podralsko jehož jsme členem. 

 

Usn. č. 62/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na administraci dotace a zpracování závěrečného 
vyhodnocení akce „ Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Okna „v rámci podprogramu MMR 
"117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova", DT "117D8210H Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasivního odpočinku" od firmy Mgr. Jakub Derynk, Slunečná 106, 473 01 Slunečná, 
IČO 04735510 za nabídkovou cenu 20 000,-Kč 
Hlasování:               pro: 7                     proti: 0                       zdržel: 0                            zajistí: starostka  

 

Usn. č. 63/2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  probíhající novelu zákona o střetu zájmů - zveřejňování 
podaných oznámení v Centrálním registru oznámení a možnost stát se členem SMS ( sdružení 
místních samospráv ) 
Usn. č. 64/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2021 kde došlo k přesunu mezi  

paragrafy následně:  1031 – pěstební činnost                    - 40 000,-Kč 

                                      3419 – ostatní sportovní činnost    + 40 000,-Kč 

Dále se týkalo přeúčtování vratky dotace ZŠ a MŠ Okna. 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce k 30.4.2021 a bere na 

vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

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

 

Usn. č. 65/2021 

Zastupitelstvo obce opětovně projedalo záměr obce prodat pozemek p.č. 338/2 a schvaluje 

provézt aktualizaci posudku z roku 2017 na cenu v čase a místě obvyklou. 

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

 
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce Okna: 

16. června 2021 od 17.00 hodin 
 

 Eva Müllerová 

http://obecokna.cz/

