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 Turnaj v Malé kopané v Oknech 

Fotbalový oddíl vás zve v sobotu 17.7.2021  na turnaj v malé kopané 

od 9.00 hodin na fotbalovém hřišti v Oknech. Zápasy budou probíhat po celý den. 

Na závěr se budou předávat ceny nejlepším sportovcům. 

 

 Místní knihovna 

Paní knihovnice na delší dobu onemocněla.  

Knihovna je po dobu trvání nemoce uzavřená. 

O jejím otevření dáme včas vědět.  

 

 Dotazníky pro veřejnost 

Naše obec se zapojila do komunitního plánování sociálních služeb pro území ORP Česká Lípa na 

období 2022 až 2026. Připravuje se nový komunitní plán sociálních služeb, pro který je důležité, 

aby vycházel právě z vašich požadovaných potřeb. 

Žádám vás proto o vyplnění přiloženého dotazníku. Stačí 1 dotazník pro rodinu. Dotazník můžete 

vyplnit také elektronicky. Odkaz na dotazník je umístěný na webových stránkách obce 

www.obecokna.cz. 

Vyplněné dotazníky odevzdejte do konce měsíce července na Obecní úřad. 

Předem děkuji za spolupráci, nikdy nevíme, co se nám může přihodit a jakou pomoc budeme 

potřebovat. Může se jednat samozřejmě o stárnutí, ale i  úraz nebo nemoc. 

 

 Nabídka Topenářský servis 

 

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů 

bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění 

komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.  

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PONDĚLÍ dne 19.7.2021. 

-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 kč 

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 kč 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ČERVENEC 2021 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci červenci oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

Iveta  Myšková, Michaela Kratochvílová, Stanislav Havlín, 
Irena Benáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989 
TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o 

Malá Morávka 287, 793 36       IČO:  04346971 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 16.6.2021 

Přítomno: 6 zastupitelů –  Eva Müllerová, Květoslava Doubková, Karel Holan, Libor Henc,  

                                               Ivana Horčíková, Hana Uhlířová 

Omluven: Michal Grolmus 

Usn. č. 69/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 21 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, 

separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Okna číslo: 036/VJ/02 ze dne 2. 1. 

2002 mezi obcí Okna, Okna 40, 471 62 Okna, IČO 00673412 a firmou AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 – provozovna Česká Lípa, 

Dubická 3293, 470 01 Česká Lípa, IČO 49356089, DIČ CZ 49356089. 

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

Usn. č. 70/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene -  služebnosti č. IV-12-
4018262/VB/01 mezi obcí Okna, Okna 40, 471 62 Okna, IČO 00673412 a ČEZ Distribuce, a. s.,  
IČO 47287926, DIČ CZ47287926, se sídlem Děčín IV -  Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. 
Hlasování:               pro: 6                    proti: 0                        zdržel: 0                             zajistí: starostka  

 

Usn. č. 71/2021 
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Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Okna za rok 2020 a vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání 
hospodaření. K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu 
neopakovaly, přijímá zastupitelstvo opatření, které je přílohou tohoto usnesení. 
Návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okna za rok 
2020 byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce Okna. 
Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                            zajistí: starostka  

Usn. č. 72/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje  střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023 Základní a 
Mateřské školy, Okna, příspěvkové organizace, okr. Česká Lípa. 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce Okna. 
Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                            zajistí: starostka  

Usn. č. 73/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost  o prodej obecního pozemku p. č. 301/37. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 301/37, trvalý travní 

porost, o výměře 32 m2 v k. ú. Okna v Podbezdězí z majetku obce. ( chatová oblast ) 

Navržená cena 200,-Kč/1m2. 

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

Usn. č. 74/2021 

Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem  pozemku p. č. 268/4.( vedle tratě, před 

charamzovým pozemkem ) 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek v majetku obce. 

Jedná se o pozemek p.č. 268/4, trvalý travní porost, o výměře 13 911 m2, v k. ú. Okna 

v Podbezdězí. 

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

Usn. č. 75/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej pozemku p.č. 298/1. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 298/1, ostatní plocha, 

neplodná půda,  o výměře 1546 m2 v k. ú. Okna v Podbezdězí z majetku obce.  

Hlasování:               pro: 0                    proti: 6                        zdržel: 0                             zajistí: starostka 
Usnesení nebylo přijato  

Usn. č. 76/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo pronájem pozemku p.č. 298/1, ostatní plocha, neplodná půda, o 

výměře 1546 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 298/1, 

ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 1546 m2, v k. ú. Okna v Podbezdězí na dobu určitou na 

1 rok s měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, která počíná běžet 1. dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi. Jedná se o část 1260 m2, dle vyznačení na přiloženém 

snímku z kat. mapy. Smlouva může být též ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

Navržená cena 2,-Kč/m2 za kalendářní rok. 

Záměr o pronájmu pozemku byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické desce Obecního úřadu 

Okna a nebyly k němu vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem nájemní smlouvy. 

Hlasování:               pro: 4                      proti: 2                        zdržel: 0                          zajistí: starostka 
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Usn. č. 77/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej následujících pozemků: 
Pozemek p.č. 378/5 o výměře 144 m2,   druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná 
půda  a části pozemku p.č. 377/2 o výměře 1 506 m2, druh pozemku orná půda, způsob ochrany 
zemědělský půdní fond , z něhož byla geometrickým plánem č. 492-20/2021 oddělena část p.č. 
377/3 o výměře 390 m2, která je předmětem prodeje. 
Pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna v Podbezdězí. 
Cena za prodej pozemků  je ve výši  53 400,-Kč a je stanovena na základě odborného posudku na 
cenu v místě a čase obvyklou. 
Náklady na zaměření pozemku a náklady za návrh vkladu do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Záměr o prodeji byl řádně zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ.  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do 
katastru nemovitostí. 
Hlasování:               pro: 6                    proti: 0                        zdržel: 0                             zajistí: starostka  

Usn. č. 79/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2021, kde došlo  

k navýšení rozpočtu obce v příjmové části o 958 449,76 Kč ( dotace na VPP a na  kanalizaci ) 

k navýšení rozpočtu obce ve výdajové části o 958 449,76 Kč (vyúčtování dotace VPP, kanalizace ) 

Ostatní změny se týkaly přesunu mezi paragrafy: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno 

s výsledkem hospodaření obce k 31.5.2021 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

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

Usn. č. 80/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro útulek Dogsy, z. s., 

Komenského 174, 472 01 Doksy, ve výši 10 000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.  

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

Usn. č. 82/2021  

Zastupitelstvo obce projednalo změnu územního plánu obce a  schvaluje  návrh změny číslo 3 

Územního plánu obce Okna. 

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

Usn. č. 85/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku 271/5 z majetku obce. 

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 271/5, druh pozemku 

lesní pozemek, způsob využití pozemek určený k plnění funkcí lesa,  o výměře 8 029 m2 v k. ú. 

Okna v Podbezdězí z majetku obce. Jedná se o část pozemku cca 120 m2, přesná výměra bude 

stanovena geometrickým plánem po zaměření pozemku. 

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

Usnesení nebylo přijato 

                                                      

  Celé znění usnesení naleznete na webové stránce obce Okna www.obecokna.cz v kolonce  Obecní úřad 

– hospodaření obce                                                                                                                                               

Příští zasedání Zastupitelstva obce Okna se koná ve středu 14.7.2021. 

                                                                                                                                                          Eva Müllerová 

http://obecokna.cz/
http://www.obecokna.cz/


Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna 
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz 

                                 Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476                                  
Stránka 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                   
                  

 
Marie Tomsová,  
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