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Vážení občané, žádám Vás o důsledné dodržování pokynů 
pro uživatele kanalizace, jelikož muselo dojít k zásahu 
servisní firmy na kanalizační přípojce u starých bytovek, která 
byla ucpána vlhčenými ubrousky. Za tuto opravu bylo 
účtováno 6.208,-Kč. Pokyny jsou umístěny na vebových 
stránkách obce a v tištěné podobě na vývěsce u obchodu. 
 
Dalším velkým problémem je teplý popel v kontejnerech.  
  Tyto kontejnery nebudou z bezpečnostních důvodů   
                                       vyvezeny. 
 
Prosím tedy občany, kteří svým nezodpovědným konáním 
škodí sobě i ostatním spoluobčanům o ohleduplnost. 

 
                                                                               Květoslava Doubková 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci únoru oslavili 
životní jubileum:  Švecová Adriana, Mlejnek Petr, 
                                Kratochvílová Natálie, Florian David, 
                                Mařan Karel 
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                   Výzva občanům 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
   
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, 
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, 
vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou 
označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak 
vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému 
vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného 
pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. 
 
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká a brožura, 

v které se dozvíte, co znamená sousloví Nedostatečně 

identifikovaný vlastník, jak se s nemovitostmi zapsanými na 

tyto vlastníky ÚZSVM nakládá a jak si sami můžete ověřit, zda 

vám nepatří nějaký majetek, o kterém nevíte, je zveřejněna 

na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.   V tištěné 

podobě jsou k dispozici na obecním úřadu Okna. 

V obci Okna jsou to tyto 3 pozemky:  p.č. 318 , p.č. 346/3 ,  
p.č.  346/4       
 

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 

1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. 
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VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZO ZE DNE 22.2.2023 

 
Přítomno: 6 zastupitelů (1 zastupitel řádně omluven), Doubková Květoslava, 

Libor Henc, Horčíková Ivana, Havlín Stanislav, Müllerová Eva,Šulcová Zdena    

Usn. č. 15/2023  

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

splněna. 

 
Usn. č. 16/2023  
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy pronájmu pozemků 

v majetku obce.  

Jedná se o pozemky: p.č. 118/2 – výměra 116 m2 a část pozemku p.č. 118/1 - 

výměra 392 m2 v k. ú. Okna v Podbezdězí zapsaných na listu vlastnictví č. 1.   

Navržená cena 2,-Kč za 1 m2. 

Záměr o pronájmu výše uvedených pozemků byl řádně vyvěšen na úředních 

deskách obce Okna. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Květoslavu 

Doubkovou podpisem nájemní smlouvy. 

Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0               

 

Usn. č. 17/2023  
Zastupitelstvo obce projednalo zvýšení spodní hranice limitu pro zadávání  

veřejných zakázek malého rozsahu z 100 000,-Kč na 200 000,-Kč v bodu 1), 

                                                           a  z 500 000,-Kč na 600 000,-Kč v bodu 2), 

Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č.17 k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení 

Zastupitelstvem obce Okna, 22.2.2023. 

Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                   

 

Usn. č. 18/2023  

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje zadání VZMR na vybudování 

manipulačního prostoru a příjezdové cesty k ČOV. Zároveň ustanovuje starosta 

tříčlennou hodnotící komisi  ve složení: p. Havlín, p. Henc a p. Vysušil 

Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                 
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Usn. č. 19/2023  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování 

servisních činností na servis tlakových kanalizačních přípojek včetně DČJ na 

kanalizaci v obci Okna s firmou Severočeská servisní a.s. se sídlem v Teplicích. 

Jedná se o navýšení ceny dle ceníku na rok 2023. 

Hlasování:               pro: 6                     proti: 0                       zdržel: 0                 

 

Usn.č. 20/2023 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2023, kde došlo 

k navýšení příjmové části o částku 38.600,-Kč a ve výdajové části o částku 

38.600,-Kč. Jedná se o proúčtování dotace na volby prezidenta. 

Hlasování:  pro: 6               proti: 0                zdržel: 0                zajistí: p. Čápová  

 
Celé znění usnesení naleznete na www.obecokna.cz,  
záložka obecní úřad, hospodaření obce.                                                                                                                                                                                                                                      

 
Termín příštího veřejného zasedání ZO Okna je 15.3.2023. 
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