OKENSKÝ ZPRAVODAJ
ŘÍJEN 2021

Průběžné informace o budování kanalizace a ČOV
Pro občany, kteří ještě nemají umístěnou DČJ ( nádobu ) uvádím informaci, že o
tom kdy a kde rozhoduje stavbyvedoucí a bude vás předem informovat.
V případě dotazů se prosím obracejte přímo na stavbyvedoucího pana Pokrupu,
tel.č. 737 340 714, nebo jeho zástupce pan Kysilka tel. číslo 777 445 441.
Dovybavení domácích čistících jednotek čerpadlem a umístění elektrorozvaděče
podle informace od stavební firmy bude probíhat v druhé polovině měsíce
listopadu, poté bude možno zahrnout stávající jámy.
V současné době probíhá jednání o uzavření servisní smlouvy s firmou
„Severočeská servisní a.s.“ a jednání o budoucím předání provozování s firmou
„Severočeská vodárenská a.s.“.
 Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka pro děti s vystoupením skupiny „Akce Hladce“
se bude konat v sobotu 27.11.2021 od 15:00 hod v budově
Obecního úřadu. Srdečně zveme děti i rodiče.
Vystoupení je pro všechny děti, balíčky jsou připravené pro
děti do 12-ti let věku.
 Rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu zahájí zpěvem děti z okenské školy
28.11.2021 v 17.00 hodin. Tradičně pro Vás bude připraven „svařák“.
Srdečně vás zveme……
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Mikulášská a rozsvícení vánočního stromu se uskuteční za příznivé covidové
situace, upřesníme v listopadovém zpravodaji.
 Mobilní rozhlas
Žádáme občany, kteří mají zájem a ještě neprovedli registraci, aby tak učinili na
Obecním úřadě Okna nebo prostřednictvím odkazu :
www.obecokna.mobilnirozhlas.cz. Pro platnost registrace je nutné podepsat
souhlas se zpracováním osobních údajů, který je k dispozici na těchto stránkách,
nebo na OÚ. Budete dostávat dle vašeho přání informace do e-mailu nebo SMS
zprávu o např. výpadcích vody a energie, nebo akcích a nabídkách.

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci říjnu oslavili
nebo oslaví životní jubileum:
Lawrenc Bohdana, Šmatlák Jiří, Šobková Marie,
Šulc Karel, Vavřičková Jindřiška

VÝTAH USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE
27.9.2021
Přítomno: 6 zastupitelů – Eva Müllerová, Libor Henc, Michal Grolmus, Hana Uhlířová, Květoslava
Doubková, Karel Holan
Omluveni: Ivana Horčíková
Usn. č. 116/2021
Zastupitelstvo obce projednalo podaný návrh na pořízení změny územního plánu obce Okna,
která se týká pozemku p. č. 255/1, druh pozemku trvalý travní porost, způsob využití zemědělský
půdní fond, v k.ú. Okna v Podbezdězí. Požadovaná změna se týká využití ploch pro stavbu
rodinného domu. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno i se stanoviskem odboru územního
plánování v České Lípě, který změnu nové zastavitelné plochy pro bydlení zásadně nedoporučuje.
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny Územního plánu obce Okna, která se týká změny
využití pozemku p. č. 255/1 na nové zastavitelné plochy pro bydlení.
Hlasování:
pro: 0
proti: 6
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usnesení nebylo přijato
Usn. č. 117/2021
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Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku p. č. 850/10 a schvaluje zveřejnění
záměru prodat část pozemku v majetku obce. Jedná se o pozemek p.č. 850/10, ostatní plocha, o
výměře 177 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, v katastrálním
území Okna v Podbezdězí, z něhož bude geometrickým plánem oddělena část cca 17 m2.
Hlasování:
pro: 0
proti: 6
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usnesení nebylo přijato
Usn. č. 118/2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1.1.2022.
Poplatek zůstává stejný, ruší se úleva ve výši 100,-Kč poplatníkům používajících k vytápění
výhradně elektrickou energii nebo plyn.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 119/2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021, kterou se
stanoví část společného školského obvodu mateřské školy a část společného školského obvodu
základní školy.
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 120/2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2021, kde došlo ke změnám
v rozpočtu obce následně:
navýšení v příjmové části o částku 4 328 017,04 Kč a
navýšení ve výdajové části o částku 4 328 017,04 Kč.
Jedná se o dotace na VPP – 60 000,-Kč, dotace na volby – 31 000,-Kč, dotace na akci „Okna –
odkanalizování obce a ČOV“ – 4 237 017,04 Kč.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce k 31.8.2021 a bere na
vědomí zprávu o výsledku hospodaření.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: p. Čápová
Usn. č. 121/2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že Česká pošta jedná o prodeji a provozu Pošty Partner se
soukromým subjektem a schvaluje, že neuvažuje Poštu Partner do budoucna provozovat.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 122/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v provozním řádu dětského hřiště. V článku 1 se mění bod 2
- hřiště je určeno pro děti ve věku do 12 let.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 123/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení projednání pořádání Masopustu v roce 2022 na příští
zasedání.
Hlasování:
pro:6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 124/2021
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 3

Zastupitelstvo projednalo žádost o pronájem pozemku p. č. 118/7 a 118/8.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky v majetku obce.
Jedná se o pozemek p.č. 118/7, druh pozemku, trvalý travní porost o výměře 117 m2 a pozemek
p. č. 118/8, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 115 m 2 v k. ú. Okna v Podbezdězí,
zapsaný u Katastrálního úřadu v České Lípě.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 125/2021
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o snížení rychlosti v obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje požádat o stanovisko Dopravní inspektorát ke snížení rychlosti v
obci na 30 km. Důvod je žádost občanů ( vyjíždění na hlavní komunikaci E 273 II a bezpečnost
chodců ) a ředitelky Základní školy v Oknech ( nové prostory školy, dětské hřiště a přechod pro
chodce – neukáznění řidiči ohrožují bezpečnost dětí ).
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0 zajistí: starostka
Usn. č. 126/2021
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pokračováním prací na akci „ Okna – odkanalizování obce a
ČOV a bere na vědomí jednání se Severočeskou servisní společností o přípravě servisních smluv
pro obsluhu ČOV a DČJ.

VÝTAH USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 12.10.2021
Přítomno: 6 zastupitelů – Eva Müllerová, Libor Henc, Michal Grolmus, Hana Uhlířová, Květoslava
Doubková, Ivana Horčíková
Omluveni: Karel Holan
Usn. č. 130/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o přeložce uzavřená dle ust. § 24 zákona č. 274/2001
Sb., v platném znění mezi těmito smluvními stranami: Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50, spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu
v Ústí nad Labem. IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469, zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Janem
Zurkem, ředitel odboru správy majetku, zastoupena ve věcech technických: Alešem Dokulilem,
oblastní provozní inspektor (dále jen „vlastník“) a osoba vyvolávající přeložku
vodohospodářského majetku Obec Okna se sídlem: Okna, č.p. 40, PSČ: 471 62, zastoupena:
Evou Müllerovou, starostkou obce, IČ: 00673412. Zastoupena ve věcech smluvních: Evou
Müllerovou, starostkou obce (dále jen „stavebník“)
Předmětem smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při realizaci stavby přeložky
vodovodu DN 160 v délce 25 m, ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s.. (dále jen
„přeložka“) z důvodu stavby „Okna – p.p.č. 180/2 vodovodní přeložka.“ (dále jen „stavba“)
Úplné znění usnesení z 27.9.2021 a 12.10.2021 naleznete na klasické i elektronické desce OÚ
Okna.
 Příští zasedání Zastupitelstva obce Okna se koná 3.11 2021 od 17.00 hodin.
Eva Müllerová
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Jan Bucek
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