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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Dne 1.září 2009 se konalo již sedmé veřejné zasedání zastupitelstva naší obce.
Byla odsouhlasena žádost o odkoupení pozemku z majetku obce. Jedná se o pozemek o
výměře 22 m2 pod garáží v blízkosti bytových domů.
Dále zastupitelstvo schválilo uzavření dvou smluv o zřízení věcného břemene. Druh věcného
břemene je právo přístupu k přípojce nízkého napětí.
Zastupitelstvo také na zasedání projednávalo nabídky na aktualizaci pojištění majetku obce.
Zastupitelstvo neschválilo nabídku firmy ETN services a.s. na úsporu plateb za el.energii a
telefonické hovory.
Starosta dostal za úkol oslovit Římskokatolickou farnost v Bělé pod Bezdězem, která má ve
své správě Okenský kostel. Jedná se o návrh na instalaci elektronického zabezpečovacího
systému.

Dále zastupitelstvo schválilo provedení oprav místních komunikací v naší obci v roce 2010.
Firmou “Silnice – Žáček” bude zajištěn projekt na tyto opravy , včetně pomoci při získání
dotace na tuto akci.
Zastupitelstvo také schválilo nabídku firmy, která provede opravu fasády budovy bývalé
požární zbrojnice. Smlouva o dílo bude podepsána s firmou “Čáp Václav - Revocar Design”.
Do budovy bývalé požární zbrojnice budou také osazeny nové vchodové dveře a okno.
Celk. náklady na opravu fasády a zhotovení vchod. dveří a okna jsou ve výši 113 000,-Kč.
Z grantového fondu Libereckého kraje byla získána dotace ve výši 70 000,- Kč.

Starosta dále informoval o provedení instalace informačního ukazatele rychlosti v naší obci.
Původně bylo zažádáno o dotaci na 2 informační panely. Tato dotace nám byla zamítnuta.
Odbor dopravy Libereckého kraje nám poté nabídl dotaci ve výši 40 000,- Kč. Této nabídky
bylo využito a informační panel byl umístěn ve směru od Obory.
Celk. náklady na zakoupení, montáž a připoj. stožáru VO pro radar jsou ve výši 64 897,-Kč.
Dotace z Libereckého kraje již byla zaslána ve výši 40 000,- Kč. V příštím roce navrhnu
zařaditdo rozpočtu obce nákup dalšího informačního panelu, který bude umístěn ve směru
od Žďáru.
Věřím, že nákup tohoto zařízení napomůže ke zvýšení bezpečnosti chodců, především dětí,
při přecházení komunikace.
Dále starosta informoval o provedení převodu pozemku do majetku obce.
Pozemek se nachází v blízkosti žel.tratě mezi domem p. Žďárského a p.Rimského.
Jedná se o pozemek,který je územním plánem označen jako plocha pro individuální bydlení.
Naše obec také obdržela dotaci ze strukturálního fondu Ministerstva vnitra ČR na zřízení
kontaktního místa Czech POINT ve výši 79 837,- Kč. Po nabytí účinnosti novelizace
vyhlášky č. 324/2008 Sb., o seznamu obecních úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné
správy, obdrží nově zařazené ob.. úřady přístupové údaje od Správce centrály CzechPOINT.
Kontaktní místo CzechPOINT by mohlo být zprovozněno začátkem listopadu tohoto roku.
Na internetových stránkách www.iidol.cz jsou umístěny “Návrhy jízdních řádů veřejné
linkové autobusové dopravy”. Případné připomínky ke zveřejněným návrhům jízdních řádů a
další podněty lze zaslat na Odbor dopravy Libereckého kraje(e-mail:doprava@kraj-lbc.cz)
Na zasedání byl vznesen návrh, aby autobus směr Doksy odj. 11:11hod , který jezdí pouze ve
středu, jezdil také v pondělí a pátek. Tuto připomínku budu odesílat na výše uvedenou
adresu.
Starosta také seznámil zastupitelstvo s děkovným dopisem, který byl zaslán obcí Nový
Oldřichov. Této obci byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na úhradu
povodňových škod.
Na zasedání se také hovořilo o škodách, které byly způsobeny vichřicí koncem července
tohoto roku. V rozpočtu na příští rok bude vyhrazena částka na odborné posouzení všech
stromů na pozemku obce a následně provedeno jejich odborné ošetření. Je zde oprávněná
obava občanů o své majetky, které jsou ohroženy pádem větví či stromů. V těchto dnech je
již řešena žádost o pokácení stromu v blízkosti mateřské školy. Nutnost tohoto zásahu bude
prověřena odborníkem tento týden.
Havlín Stanislav - starosta

PODĚKOVÁNÍ:
TJ Okna za organizaci fotbalového utkání mužstva osobností
“ARABELA TEAM”. Poděkování patří také provozovateli restaurace “Na Hřišti” a všem
sponzorům, kteří přispěli finanční částkou na tuto akci.
Všem občanům naší obce, kteří pomáhali při likvidaci škod po vichřici 25.července.
Především bych chtěl poděkovat firmě P+K s.r.o., která pomohla s úklidem větví z obecních pozemků
***********************
UPOZORNĚNÍ:
Ze čtvrtka 17.9.2009 na pátek 18.9.2009 bude prováděno měření účinku venkovních
osvětlovacích soustav a světelného rušení (znečištění) v podmínkách územního celku
Libereckého kraje. Náhradní termín byl stanoven z pátku 18.9.2009 na sobotu 19.9.2009.
V nočních hodinách bude vypnuta soustava veřejného osvětlení v obci.

POZVÁNKA:
Obecní úřad Bezděz pořádá dne 19.září zájezd na výstavu Zahrada Čech.
Cena zájezdu 80,- Kč, odjezd 8:00hodin od autobusové zastávky Okna.

****************
Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci září oslaví nebo
oslavili životní jubileum.
Jareš Ladislav, Zemanová Dana, Neumanová Veronika, Rejnart Miroslav,
Čurdová Anna, Ing. Tuček Václav, Řeháková Blanka.
******************
NOVĚ OTEVŘENO:

AUTOSERVIS
Okna 25, vedle školky
Provádíme:-výměna oleje, brzdy,spojky, výfuky, tlumiče
Construct,tažné zařízení, autoskla...
SERVIS ČTYŘKOLEK – JOURNEYMAN
Jaroslav Pek, Okna 25, tel.: 487876225, mob.:777645205
autoopravna@seznam.cz, www.autoopravna.com
FRISBEE V OKNECH
Nový Frisbee club Okna, hledá do svého týmu zájemce o tento druh sportu.
www.frisbee.cz zde najdete základní potřebné informace. Další inf.: 777645205 Jarda Pek.

Trhy
Trhy se uskuteční na náměstí Republiky v Doksech v pátek 25. září.

