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Hospůdka na hřišti zve děti i dospělé na rozloučení s létem ……… 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci srpnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

Vážení občané, okenská škola vás zve na den otevřených dveří při zahájení 

nového školního roku ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Jan Bucek 

 

  Připomínám otvírací dobu pro odkládání bioodpadu, kovů, jedlých olejů 

v uzavřených plastových lahvích, stavební suti v omezeném množství a většího 

odpadu, který se vám již nevejde do popelnice:    

                       STŘEDA         od 15.00 do 15.30 hodin 

                       SOBOTA       od 13.00 do 13.30 hodin 

Velké kusy nábytku, sedací soupravy apod. neodebereme, odevzdejte je o svozovém  

dnu v neděli  10. října 2021. 
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 Místní knihovna je z důvodu nemoci knihovnice stále uzavřena ! 

 Odkanalizování Oken 

Na ČOV je dokončena betonáž stropů, otryskání stěn+broušení, probíhá nanášení hydroizolace 

na vnější stěny. Po kontrole bude následovat odpažení jámy a obsyp.  

Řady:  Na hlavní stoce zataženo 425m. Celkem zbývá uložit 800m potrubí na řadech. Dále 

probíhá montáž armatur a spojování potrubí. Kontroly obnažených ing.sítí, zásypy výkopů a 

příprava pro další zatahování potrubí (start. a cíl. jámy, sondy na ing. sítích).  

Přípojky: připraveno 10 výkopů pro uložení DČJ. 

Uložení první DČJ je plánováno na 24.8. Přijede p.Krbec z AQspolu pro kontrolu. Dále probíhá 

příprava na zatahování potrubí k DČ J ( výkopy, sondy). 

VÝTAH USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 11.8.2021 
Přítomno: 5 zastupitelů –  Eva Müllerová, Libor Henc, Ivana Horčíková, Michal Grolmus,   Hana Uhlířová 

Omluven: Květoslava Doubková, Karel Holan 

Usn. č. 103/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 271/13 o výměře 121 m2,   druh pozemku ostatní 
plocha, způsob využití zeleň, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna v Podbezdězí za cenu 24 200,-
Kč. Pozemek byl oddělen z lesního pozemku p.č. 271/5. Geometrické zaměření, náklady na vklad do 
katastru nemovitostí a poplatek za odnětí pozemku z plnění funkcí lesa 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 KN. ( chatová oblast ) 
Hlasování:               pro: 5                    proti: 0                        zdržel: 0                             zajistí: starostka  

Usn. č. 104/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 271/14 o výměře 85 m2,   druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití neplodná půda, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna v Podbezdězí za cenu 17 
000,-Kč. Pozemek byl oddělen z lesního pozemku p.č. 271/5. Geometrické zaměření, náklady na vklad do 
katastru nemovitostí a poplatek za odnětí pozemku z plnění funkcí lesa 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 KN. ( chatová oblast ) 
Hlasování:               pro: 5                    proti: 0                        zdržel: 0                             zajistí: starostka  

Usn. č. 105/2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 271/15 o výměře 79 m2,   druh pozemku ostatní plocha, 
způsob využití jiná plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna v Podbezdězí za cenu 15 800,-Kč. 
Pozemek byl oddělen z lesního pozemku p.č. 271/5. Geometrické zaměření, náklady na vklad do katastru 
nemovitostí a poplatek za odnětí pozemku z plnění funkcí lesa 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 KN. ( chatová oblast ) 
Hlasování:               pro: 5                     proti: 0                       zdržel: 0                            zajistí: starostka  

Usn. č. 106/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo 2 žádosti o prodej obecního pozemku p.č. 338/2 a upřednostnilo místního 

zájemce o výše uvedený prodej. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 338/2 o výměře 4 532 

m2,   druh pozemku orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v 

k. ú. Okna v Podbezdězí za cenu 1 586 200,-Kč. Cena je stanovena na základě odborného posudku na cenu 

v místě a čase obvyklou. Náklady na vklad 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 KN. Kupující: P.R. Okna 

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

http://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 4 

 

Usn. č. 107/2021 

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 7 663 m2, 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 95 m2. Navržená cena pozemku: 

200,-Kč/1m2 ( chatová oblast - prodejem se zarovná hranice lesního pozemku ). 

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

Usn. č. 108/2021 

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  

7 663 m2, 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 

80 m2. Navržená cena pozemku: 200,-Kč/1m2 ( prodejem se zarovná hranice lesního pozemku ). 

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

Usn. č. 109/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku v majetku obce p. č. 312/3 o výměře 2 292 

m2, druh pozemku manipulační plocha v k.ú. Okna v Podbezdězí, z kterého by byla geometrickým plánem 

oddělena část cca 110 m2. Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat uvedený pozemek v majetku obce. Přes 

pozemek vede odvodňovací strouha, do které se stahuje dešťová voda z přilehlé ulice a z druhé strany 

chce obec ponechat přístup pro případné udržování zmíněného odvodnění. 

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

Usn. č. 110/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2021, kde došlo k navýšení rozpočtu 

obce v příjmové části o částku 355 125,42 Kč a ve výdajové části o částku 287 308,-Kč. 

Kompenzační bonus                     -   67 817,42 Kč   Dotace VPP                                    -   15 000,- Kč 

Průtoková dotace škola               -   90 000,- Kč      Dotace rekonstrukce víc. hřiště - 182 308,- Kč 

Ostatní změny jsou přesuny mezi paragrafy a položkami. 

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

Usn. č. 111/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost občanů o řešení užívání místní komunikace kolem kostela a školy. 

Doprava a odvážení dětí a školní akce navýšily provoz nad rámec bezpečnosti pro děti, dětské hřiště a 

občany zde žijící. Zastupitelstvo obce schvaluje požádat Dopravní inspektorát o stanovisko k zákazu vjezdu 

z obou stran komunikace. Rodiče mohou využívat parkoviště u obchodu, nebo děti vysazovat a nakládat u 

nádraží ČD. 

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

Usn. č. 112/2021 

Zastupitelstvo obce projednalo nový návrh pro dokončení komunikace na p.č. 178/16 a 178/4. 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh situace od Ivan Pergler, Východní 1725, Liberec 30, IČO 

13340875 pro změnu stavby před dokončením komunikace. ( na bývalém kolbišti ) 

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

 

Úplné znění usnesení z 11.8.2021 naleznete na klasické i elektronické desce OÚ Okna. 

                                                                                                                                                                   Eva Müllerová 
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