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Informace pro občany: 

 

• Obecní úřad – čerpání dovolené 

Vážení občané, od 23.12. 2022 do 1.1.2023 dočerpáváme dovolenou, obecní úřad bude 

uzavřený. V naléhavých případech volejte  starostku 724 168 476 

nebo místostarostu 737 247 800. 

 

• Sběrný dvůr v areálu firmy Atmos 

Sběrný dvůr bude mezi svátky z důvodu čerpání dovolené také uzavřený. Pokud budete 

naléhavě potřebovat do dvora něco odložit, volejte na telefonní čísla starostka 724 168 476, 

nebo pan Krupička 607 187 371. 

 

• Poplatky za odpady stanovuje obecně Obecně závazná vyhláška č. 

2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství (www.obecokna.cz – obecní úřad – vyhlášky a nařízení ) 

Poplatky za odpady se pro rok 2023 nemění. Výše poplatku je 600,-Kč za rok pro každou 

fyzickou osobu přihlášenou v obci, dále pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný 

dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která 

je umístěna na území obce. 

Osvobození a úlevy 

Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon. 
a) s přihlášením na adrese Obecního úřadu Okna (ohlašovna), kteří se zdržují mimo obec 

a jejich pobyt není znám 
b) studenti do 26 let věku ubytování za účelem studia mimo území obce Okna, zdržující 

se mimo území obce Okna déle než 6 po sobě jdoucích měsíců. 
Dále se vyhláškou stanoví úleva na poplatku ve výši 100 Kč poživatelům starobního důchodu. 
Poplatek  je splatný nejpozději do konce měsíce února příslušného kalendářního roku. 
POPLATKY mohou občané v roce 2023 platit na Obecním úřadě v pracovní dny pondělí a 
středa od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 
POPLATKY rovněž můžete uhradit na účet obce: 55 28 15 13 79/ 0800, do poznámky uveďte 
prosím vaše jméno a číslo popisné nebo evidenční. 
Vyváží se opět každý sudý týden ! 

OKENSKÝ ZPRAVODAJ 

prosinec 2022 

http://obecokna.cz/
http://www.obecokna.cz/
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• Kanalizace a ČOV 
Probíhá připojování jednotlivých nemovitostí k obecní kanalizaci. V současné době je 
připojeno cca 72 nemovitostí z celkového počtu 97. 
Pro bezproblémový provoz čerpacích jímek znovu připomínáme, co do kanalizace nepatří a 
způsobí poruchu čerpadla !!!! 
 
Biologický odpad - zbytky z jídel, ovoce, zeleniny a dalších potravin, rozmělněné zbytky z 
kuchyňských drtičů odpadu 

Co mohou způsobit: Zbytky z potravin přispíváme k blahodárnému životu potkanů. Drtiče 
způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váži zejména tuky, což 
může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné 
neprůtočnosti. Kuchyňský odpad a to ani v rozmělněném stavu do kanalizace rozhodně 
nepatří. 

Tuky a oleje – fritovací a ostatní oleje z domácností 

Co mohou způsobit: tuk hrudkovatí a postupně na sebe nabaluje a zachycuje další příměsi, ty 
ucpávají kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je. Tuhé nánosy 
brání volnému průtoku odpadní vody a jejich odstraňování je velmi náročné. S ještě většími 
náklady je spojena likvidace tuků, které přitečou na čistírny odpadních vod. 

Veškeré hygienické potřeby – vložky, inkontinenční pleny, hygienické tyčinky, vlhčené čistící 
ubrousky apod. 

Co mohou způsobit: Kromě celulózového podílu obsahují také vyztužené vrstvy tvořené 
plastovými foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části 
těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést, 
případně zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Následná nefunkčnost 
čerpací stanice může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů napojených nemovitostí. 
V případě, že přece jen takový materiál projde celým procesem v čistírně odpadních vod, 
skončí bez jakéhokoliv úbytku v odpadu, produkovaném čistírnou odpadních vod a je třeba jej 
na náklady nás všech také jako součást odpadu zlikvidovat.  

Léky 

Chemické látky - jedy, žíraviny, kyseliny, barvy, ředidla, zbytky čistících prostředků, ropné 
látky, mazadla, oleje, těžké kovy (náplně rtuťových teploměrů), organická rozpouštědla, 
látky, které mohou způsobit zabarvení vody, biologicky nerozložitelné tenzidy 

Co mohou způsobit: Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada 
chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají 

výrazný negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod. Jedná se o ropné látky, 
louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek může zcela 
zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky. Rovněž 
nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně neprospívá. 

Silážní šťávy 

Průmyslová a statková hnojiva 

Látky, které by mohly způsobit ucpání potrubí  (objemné předměty) 

                                                                                                           Květoslava Doubková   

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

nebo oslaví životní jubileum:  

Jarmila Gottsteinová, Dagmar Charamzová, 

Martin Janoušek 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 
9.12.2022 

Přítomno:  7 zastupitelů –   Doubková Květoslava, Henc Libor, Horčíková Ivana, Havlín 

Stanislav, Müllerová Eva, Šulcová Zdena, Vysušil Milan 

Usn. č. 128/2022  
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet pro Základní a Mateřskou školu Okna, příspěvkovou 
organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2023, včetně připomínek a změn oproti návrhu rozpočtu. 
 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro Základní a Mateřskou školu Okna, příspěvkovou 
organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2023 ve výši 2 515 555,-Kč. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 1- p.Horčíková                                 zdržel: 0_______                               

Usn. č. 129/2022  

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Okna na rok 2023, ke kterému nebyly 
vzneseny žádné připomínky. 
Zastupitelstvo obce schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Okna na rok 2023 v celkové výši 
příjmů 
 8 395 700,-Kč a v celkové výši výdajů 8 395 700,- Kč. 
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu. 
Hlasování:               pro: 6                    proti: 1-p. Horčíková                    zdržel:_0__________________                              

Usn. č. 130/2022  

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost ZŠ a MŠ Okna o navýšení rozpočtu na rok 2022 o částku 
200 000,-Kč.  
Jedná se o investiční příspěvek ve výši 190 000,-Kč a neinvestiční příspěvek 10.000,-Kč . 
Na investiční příspěvek 190 000,-Kč bude obci předloženo vyúčtování a případný přeplatek 
bude vrácen na účet zřizovatele. 
Hlasování:               pro:   7                proti:  0                      zdržel:_0__________zajistí: p. Čápová                                                               

Usn.č.131/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.13/2022, kde došlo ke změnám 

v rozpočtu obce následně: Rozpočet byl navýšen ve výdajové části o 1 325 643,-Kč-

financování třídou 8115.  

  V ostatních paragrafech došlo k přesunu mezi položkami ve výši 120 969,18Kč 

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

Usn.č.132/2022  

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje navýšení ceny dřeva,  

 Samovýroba 200,-Kč/prm. 

Hlasování:               pro:  7                 proti:  0                       zdržel: 0 

http://obecokna.cz/
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Usn.č.134/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 271/18 o výměře 103 m2,   druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k.ú. Okna 
v Podbezdězí za cenu 31 930,-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. 
Hlasování:               pro:   7                proti:   0                     zdržel:  0                 zajistí: starostka___ 

 

Celé znění usnesení naleznete na úředních deskách obce Okna ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za Obecní úřad a za celé 

zastupitelstvo naší obce přeji všem 

občanům 

                                                     CO NEJKRÁSNĚJŠÍ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 

                                                                                     SVÁTKŮ A  V  NOVÉM ROCE 2023 HODNĚ                 

                                                                                     ZDRAVÍ,    ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ 

 

 

            Květoslava Doubková 
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Za Obecní úřad a za celé zastupitelstvo naší obce přeji všem občanům 

CO NEJKRÁSNĚJŠÍ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

 A V  NOVÉM ROCE 2022 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ 
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