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Vážení občané, 

na úředních deskách naší obce je vyvěšeno Oznámení hejtmana Libereckého kraje, které se 

týká opatření pro zvýšenou dobu nebezpečí vzniku požáru. 

Cituji část obsahu oznámení: 

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je dle článku 5 Nařízení Libereckého kraje č. 

3/2016 zakázáno: 

a) Rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě 

b) Pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích 

c) Provozovat jízdy parních lokomotiv 

d) Provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti  

(např. létající přání, lampiony , pochodně) 

 

 O ukončení platnosti opatření dle nařízení kraje č. 3/2016 budete informováni obdobnou 

formou – vyvěšením na úřední desce. 

Rovněž je vyvěšeno Opatření obecné povahy – ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD, které 

vydal MÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí s účinností od 21.07.2022 do 30.09.2022.  

Zakazuje odběr povrchových vod z celého povodí vodních toků (včetně přítoků) na území 
ORP Česká Lípa. U nás se opatření týká  Robečského potoka. 
 
Kompletní znění těchto oznámení je k nahlédnutí  na klasické úřední desce nebo na 
elektronické úřední desce obce Okna www.obecokna.cz. 

 
 

Předávám informaci Libereckého kraje o stále aktuální možnosti výměny starých 

neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s pomocí dotačního programu 

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV. 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

ČERVENEC 2022 

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 2 

 

Alokace projektu v tuto chvíli není vyčerpána (k dispozici je ještě 50 milionů Kč) a příjem 

žádostí potrvá do 31. 8. 2022. Na realizaci projektu je stanovena lhůta 2 roky od vydání 

rozhodnutí o schválení dotace, přičemž žadatel může zažádat o zálohou platbu ve výši až 

60 % schválené dotace. 

 
 
Informace:  kotliky@kraj-lbc.cz nebo telefonicky na čísle 485 226 579. 

 

 

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 NEDĚLI 7.8.2022 

-cena za kontrolu a čištění komínu je 450 Kč 

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 450 Kč 

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989 

 

Předběžně informuji občany, že Sběrový den odpadu v naší obci proběhne v neděli 9. října – 

podrobnější informace uvedeme v zářijovém zpravodaji. 

http://obecokna.cz/
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci červenci oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KANALIZACE A ČOV 

Vážení občané,  

termín stavby byl dodatkem k SOD prodloužen do 15. září. 

Jsme si vědomi,  že je pro všechny dlouhé a nepříjemné mít rozkopané pozemky. Stavební 

firma by ráda stavbu předala s nedodělky. Převezmeme, až budou dořešené zásadní věci. 

Čerpačky na nemovitostech musí být bez závad. 

SVS (budoucí provozovatel) provedl znovu tlakové zkoušky na domácích čerpacích 

jednotkách. Byly nalezeny závady, které musí firma VHS odstranit. 

Dále trváme na tom, aby byla krajská komunikace opravena před předáním díla.  

Částečně způsobily prodloužení termínu i dodatečné požadavky SVS. 

Převážná většina zakázky je hotová. 

Věřím, že během srpna převezmeme stavbu a předáme SVS k provozování na základě 

nájemní smlouvy. Pak vyzveme občany k přepojení. Dříve se prosím nikdo na obecní 

kanalizaci nepřipojujte. 

Průběh přepojování upřesníme v srpnovém zpravodaji. 

Dobrá zpráva je, že se obec nezadluží a zůstane dostatek finančních prostředků pro 

hospodaření dalšího zvoleného zastupitelstva naší obce.                           

 
 

                       

       
                  

               Jarmila Krupičková, Hana Müllerová, Tereza Šobková, 
                      Matyáš Varga, Karolína Prokešová 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 4.7.2022 

Přítomno: 7 zastupitelů –  Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Květoslava Doubková, Libor Henc, 

Ivana      Horčíková, Michal Grolmus, Karel Holan 

Usn. č. 65/2022 

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. 66/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele 

zápisu: 
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paní Květoslava Doubková, paní Hana Uhlířová. 

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

Usn. č. 67/2022 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání byla splněna.  

Usn. č. 68/2022 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem prací na stavbě kanalizace a čistírny 
odpadních vod a schvaluje Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo uzavřené 15.2.2021 na akci „Okna 
– odkanalizování obce a ČOV“. 
Dodatek č. 4 řeší změnu termínu plnění dle SoD bod 5. Doba plnění. 
Smluvní strany se dohodly na termínu plnění: 15.9.2022. 
Hlasování:      pro: 7           proti: 0           zdržel: 0          zajistí: starostka  

Usn. č. 69/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh řešení pozemkových úprav dle 

předložených soupisů, řešených v rámci Kompletní pozemkové úpravy pro katastrální území 

Okna v Podbezdězí. 

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

Usn. č. 70/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2022, kde došlo ke změnám 

v rozpočtu obce následně:  

navýšení příjmů o částku 577 610,- Kč 

navýšení výdajů o částku 577 610,-Kč 

Průtoková dotace pro ZŠ Okna – 212 000,- Kč 

Průtoková dotace pro ZŠ Okna – 330 000,- Kč 

VPP -  5/2022 – 35 610,-Kč 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce k 30.6.2022 a bere na 

vědomí zprávu o výsledku hospodaření. 

Hlasování:      pro: 7           proti: 0          zdržel: 0           zajistí: p. Čápová  

Termín příštího zasedání zastupitelstva obce: středa 3.8.2022 

                                                                                                                                   Eva Müllerová 
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• Zájemci o sport máte možnost přihlásit se na 
nohejbalový turnaj  !!!      

 

V sobotu 28.července 2018 od 10 hodin na hřišti v Oknech 

se bude konat 

 

 

3.ročník 

 

AMATÉRSKÉHO NOHEJBALOVÉHO TURNAJE 

 

WYTLUČENÁ WOKNA 

 

Zájemci se mohou hlásit u organizátora akce do soboty 

 21. července 2018. 
 

Přihlašujte družstva o 2 nebo 3 členech (mužstva, rádi uvítáme i ženstva či dětstva). 

 

Jednotlivci jsou také zváni – zařadíme. Pravidla sdělíme či pošleme na požádání. 

 

 

Kontakt : Daniel Marvan, tel. 731162072 

marssal.malinovsky@seznam.cz 
  

• Místní knihovna  v Oknech  -  v měsíci červenci bude uzavřená – čerpání 

dovolené. 

 

• Starostka dovolená: 23.7. 2018 – 5.8. 2018  

Na obecním úřadě bude přítomna pouze účetní paní Čápová a to v pondělí 

a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. 

V naléhavých případech volejte na telefonní číslo 724 168 476 nebo 

731 177 772. 

 

• Termín veřejného zasedání zastupitelstva obce: 15.8.2018 
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