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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 13.9.2017. 

Přítomno: 6 zastupitelů, 1 zastupitel omluven 

Usn. č. 96/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem programu veřejného zasedání obce 
Okna. 
Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                    zajistí: starostka             
Usn. č. 97/2017 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými ověřovateli zápisu: pan Tomáš Gottstein, 
pan Jaroslav Ouředník.  
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                        zdržel: 0                  zajistí: starostka 
Usn. č. 98/2017 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí že usnesení z minulého zasedání je splněno. 
Usn. č.99/2017 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce a následném darování mezi obcí Okna a 

Mikroregionem Podralsko. Předmětem této smlouvy o výpůjčce je štěpkovač GTS 1300 G (dále 

jen štěpkovač).  Štěpkovač byl pořízen za finanční podpory Fondů EU - Operační program životní 

prostředí (OPŽP) v rámci projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“.  

Hlasování:               pro: 6                      proti: 0                       zdržel: 0                   zajistí: starostka 
Usn. č. 100/2017 

Zastupitelstvo obce projednalo 2 žádosti o prodej pozemku p.č. 921 v k.ú. Okna v Podbezdězí. 
Při rozhodování se zohlednilo dlouhodobé užívání a péče o pozemek, dále  přístup na vedlejší 
pozemky, které patří  jednomu z žadatelů. 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 921 o výměřě 124 m2,   druh pozemku 
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, zapsaném na listu vlastnictví č. 1  v k. ú. Okna 
v Podbezdězí, za cenu 12 400,-Kč. Náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.  
Kupující: J.S. Okna. 
Záměr o prodeji byl zveřejněn na klasické i elektronické desce OÚ. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy a provedením vkladu do katastru nemovitostí. 
Hlasování:               pro: 6                       proti: 0                       zdržel: 0               zajistí: starostka 
 

                                                                                                                        Eva Müllerová                                                   
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci říjnu oslavili 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                          nebo oslaví životní jubileum: 

 

Vladimíra Brigulová, Jaroslava Bucková, Zuzana Dlouhá, 
 Jaroslava Hrochová, Karel Merhaut, Antonín Nýč, 

Blažena Vargová, Vítězslav Vyvíjal  
 

 
Informace pro občany:  
                                             

 
OZNÁMENÍ 

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky                                                                   

Starostka obce OKNA podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zák. o volbách do Parl. ČR.“), 

oznamuje : 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: 
v pátek  dne 20. října 2017  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu  dne 21. října 2017  od   8.00 hodin do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb  pro občany z obce Okna 
je volební místnost  v budově Obecního úřadu v Oknech , Okna 40. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 

5. Aktivní volební právo (právo volit) do Poslanecké sněmovny má:  
a) státní občan České republiky,  
b) který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18  let  
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 TJ Okna:  Poslední  zápasy  podzimní  fotbalové  sezóny  2017: 

 

 

NE 08.10.2017 15:00 9 St. Šachov Okna -- : -- St. Šachov 

NE 15.10.2017 15:30 10  Okna Brniště -- : -- Okna 

SO 21.10.2017 15:30 11 Loko Č. Lípa B Okna -- : -- Loko Č.Lípa 

NE 29.10.2017 14:30 12 H. Libchava  Okna -- : -- H. Libchava 

NE 05.11.2017 14:00 13  Okna Noviny -- : -- Okna 

NE 12.11.2017 14:00 1  Cvikov B  Okna -- : -- Cvikov 

 

zavádíme službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.  

 hSBĚROVÝ  DEN 
 

Dne 21. října 2017 v sobotu proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. 

1. Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev 
 a oleje, vyjeté oleje apod. 

2. Objemné odpady – matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlahová 
krytina, apod. Stavební suť a střešní krytinu – v omezeném množství. 

 
3. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, 

monitory, elektronické nářadí, hračky apod. 
 
           Uvedený odpad můžete BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy 
AVE CZ odpadové hospodářství  s. r.o., kteří přijedou do Vaší obce se speciální 
svozovou technikou. 

 

http://obecokna.cz/
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=6f59fc29-26c7-4bd1-8be8-328117c65b46
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=565f2294-30f0-424f-99b9-e7c6667e8cba
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=18d44e38-5ab1-4433-8897-d2c58521da46
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=3cf36f26-149f-4fd6-938b-dca27ebac0b8
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=ed506265-485f-450e-a119-40e7a2a76497
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=0bdc6f61-3eda-4d01-9132-43200c8a7df4
https://is.fotbal.cz/kluby/informace-o-klubu.aspx?req=59acdc1f-dd82-46eb-b918-5237076c2e97
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MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU: OKNA 

 

U separátních kontejnerů u Zemanů 
10 25  –  1040 hod. 

U Obecního úřadu 10 45   –  11 00 hod. 

 

    Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady 

    na stanovišti sběru nebezpečných odpadů osobně 

  Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec. 
 

 Další veřejné zasedání Zastupitelstva obce Okna se koná dne 

4.10.2017 od 17.00 hodin v budově Obecního úřadu. 
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