OKENSKÝ ZPRAVODAJ
Prosinec 2009

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

Dne 1.prosince se uskutečnilo 10. veřejné zasedání zastupitelstva naší o bce. Jedním z bodů bylo
projednání návrhu dodatku k obecně závazné vyhlášce „O místním poplatku za svoz
komunálního odpadu“. Návrh se zabývá změnou sazby místního poplatku za svoz kom.odpadu
na osobu a rok. V roce 2009 činil poplatek 450,- Kč za osobu. Nyní je navržena sazba poplatku na
rok 2010 ve výš i 480,- Kč za osobu. Ke změně sazby poplatku došlo vzhledem k neustálému
navyšo vání částky, kterou obec každoročně vydává za svoz kom.odpadu.
Níţe jsou v tabulce znázorněny výdaje za svoz v letech 2007 aţ 2009.
DRUH ODPADU
ROK 2007
ROK 2008 ROK 2009(do 31.10.)
netříděný (nádoby na kom.odpad)
100 190,- Kč
126 634,- Kč
123 106,separovaný (plast y,papír, sklo)
36 604,- Kč
44 720,- Kč
49 751,velkoobjemný (kontejnery)
41 184,- Kč
45 126,- Kč
19 282,nebezpečný
10 332,- Kč
22 175,- Kč
12 468 Kč
CELKEM
188 310,- Kč 238 655,- Kč
204 607,- Kč
Zde jsou příjmy od poplatníků v letech 2007 aţ 2009
2007
2008
142 034,- Kč
147 982,- Kč

2009 (do 31.10.)
136 649,- Kč

V naší obci se vybírá úhrada za komunální odpad formou míst ního poplatku podle zákona o
místních poplatcích. Podle tohoto zákona za provoz systému shro mažďování, sběru, třídění,
využívání a odstraňování odpadů plat í:
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou, nebo sloužící, k individuáln í
rekreaci, nacházející se na území obce Okna, ve které není hlášena žádná fyzická osoba.

Sazbu poplatku tvoří:
a) částka 230,- Kč za poplatníka a kalendářní rok (základní část)
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku ( v našem případě rok
2008, rok 2009 není ještě uzavřen) na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Náklady na svoz v roce 2008 ........................................ 126 634,- Kč.
Předpokládaný počet poplatníků v roce 2010...............
360.
126 634 : 360 = 351,76
V souladu s § 10b odst.3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, může být tato částka stanovena maximálně do výše 250,- Kč.
Pronájem nádob na odpad je zdarma. V každé nemo vitosti bude jedna nádoba na ko munáln í
odpad označená samo lepou, kde je vyznačen aktuální rok. Samo lepa bude vydána po zaplacení
poplatku. Nemovitost, kde je počet poplatníků čtyři a více ,může požádat o druhou samo lepu
k označení další nádoby na ko m.odpad. Poplatníkům, kteří mají schválenou slevu na poplatek za
komunální odpad dle výzvy z února 2004, plat í tato sleva i v roce 2010.
Poplatky na rok 2010 včetně poplatku za komunální odpad je nutné zaplatit v období od 4.1.
aţ 31.1.2010. V prvním měsíci roku 2010 budou popelnice vyváženy bez označení.
Dodatek č. 6 k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za svoz ko munálního odpadu včetně
vyučtování nákladů obce na svoz odpadů je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu.
Jako jiné obce, tak i naše obec má problémy s neplat iči poplatku. Převážně jsou to poplatky za
svoz ko m.odpadu. Všem neplat ičům byla odeslána předchozí t ýden upomínka. Žádáme všechny
občany, kteří mají dluh na poplatku o jeho zaplacení do konce měsíce ledna 2010.
Na zasedání byl také projednáván návrh rozpočtu obce na rok 2010. Návrh rozpočtu byl po
projednání schválen a bude zveřejněn do 21.12.2009 na úřední desce Obecního úřadu. Návrh
rozpočtu je též zveřejněn na elektron. úřední desce na web. stránkách obce – www.obecokna.cz.
Návrh rozpočtu budou zastupitelé znovu projednávat na posledním veřejném zasedání v tomto
roce v pondělí 21.prosince 2009.
Zastupitelstvo znovu na zasedání projednalo možnost zainvestování a prodeje část i pozemku
p.č.178/1, který je určen pro výstavbu rod.domů. S konečnou platností po měrem hlasů 4:3 bylo
schváleno odložení zainvestování a prodej tohoto pozemku na rok 2011.
V tomto roce o zainvestování a prodeji pozemku bude rozhodovat nové zastupitelstvo, které
vzejde z ko munálních vo leb na podzim roku 2010.
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám popřál příjemné prožití vánočních svátků, mnoho úspěchu v práci
i osobním životě a úspěšný nový rok 2010.
Havlín Stanislav - starosta

OSTATNÍ INFORMACE:
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
se uskuteční ve dnech 12. - 13. 12. 2009 od 9:00–16:00hod.u p.Meixnera č.p. 84.
***********************

Nabídka fotografií leteckého snímku naší obce (nabídka platí od 21.12.2009)
formát A4, rozměr 20x30cm, antireflexní sklo............................... cena za 1ks – 150,-Kč
formát A3, rozměr 30x45cm, antireflexní sklo...........................

cena za 1ks - 350,- Kč

ŢIVOTNÍ JUBILEA:
Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci prosinci oslaví nebo
oslavili životní jubileum.
Brůžková Dagmar, Kunclová Anastazie, Adámiková Magda,
Nýčová Šárka
**********************************
Knihu od autora Stanislava Dulíka – Doksy a okolí na starých pohlednicích,
která vyšla 7.prosince ve vydavatelství Baron je možno zakoupit na Obecním úřadě v Oknech
za cenu 419,- Kč.

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Základní škola a mateřská škola, Okna
************************************************************************

ADVENT 2009
Děti ze základní a mateřské školy, zaměstnanci školy a školky vás zvou na

Vánoční trhy
ve škole, v pátek 11.prosince od 17 hodin / po
koncertě/, prodejní výstava dětských výrobků,
občerstevní zajištěno

Betlém aneb Vánoční hra se zpěvy
vánoční vystoupení dětí ze školy a ze školky,
v úterý 22. 12. od 16 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Oknech
Poděkování
Poděkování patří manželům Kaňkovským, Fiřtovým, paní Chýnové a
Veronice Brigulové za sponzorské dary do mateřské školky. Paní
Meixnerové za přípravu literárního pásma v dokské knihovně a panu
Meixnerovi za vánoční stromky. Manželům Valentovým za poskytnutí
keramické dílny, materiálu a odborné vedení. Panu Královi za nácvik
vánočního zpívání.
Děkuji rodičům dětí ze školy a ze školky za důvěru, zastupitelstvu obce
Okna za finanční podporu a zaměstnancům školy a školky za dobře
vykonanou práci.
"Šťastné a veselé VÁNOCE všem !"
Iveta Myšková, ředitelka

Obec Okna vás zve na

Adventní koncert skupiny Řemdih,
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oknech,
v pátek 11. prosince od 16hodin,
vstupné dobrovolné.

