OKENSKÝ
ZPRAVODAJ
KVĚTEN 2 0 1 0

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin.
Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí poplatku za svoz komunálního
odpadu. Jeden z žadatelů o slevu poplatku za svoz
předal zastupitelstvu podnět k zavedení
201odpadu
1
diferencované platby za odvoz odpadu. Zastupitelstvu obce je známo, že je možnost několika
způsobů výběru poplatku za odpady. V naší obci je zvolen obecně závaznou vyhláškou místní
poplatek za svoz komunálního odpadu. Zastupitelstvo na zasedání vzalo na vědomí podnět
k zavedení diferencované platby. Způsob platby za kom.odpad v tomto volebním období již
nebude měnit a navrhuje, aby tento podnět byl znovu předán zastupitelstvu, které bude
ustanoveno po volbách do zastupitelstva obce v říjnu tohoto roku.
Zastupitelstvo dále na zasedání schválilo zveřejnění záměru prodat a pronajmout pozemky
v majetku obce. Záměr obce je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu a také na úřední desce
na web.stránkách obce – www.obecokna.cz.
Zastupitelstvo také schválilo pořízení změny územního plánu obce Okna. Z řad veřejnosti byla
navržena změna, která se týká podmínek prostorového uspořádání pro plochy bydlení
individuální. Jedná se o změnu minimální velikosti pozemku pro 1 objekt bydlení a rekreaci.
Původní velikost je 1 500m2, navržená změna 700m2. Další návrh na změnu: zrušení podmínky –
obdélníkový půdorys hlavní hmoty o poměru stran min. 2:1. Dále odstranit podmínku – oplocení
pozemků bez podezdívky. Tyto návrhy na změnu budou předloženy Městskému úřadu Česká
Lípa, úřad územního plánování, který bude pro naši obec změnu územního plánu pořizovat.
Usnesení o schválení pořízení změny územního plánu včetně přílohy, kde jsou navržené změny,
bude předán na výše uvedený úřad.
Po zveřejnění záměru směnit pozemky v majetku obce, schválilo zastupitelstvo dvě směny
pozemků. Jedna směna nebyla po připomínce schválena. Podrobnosti v usnesení ze zasedání.
Zastupitelstvo na zasedání stanovilo dle § 67,68 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích počet nově
volených členů zastupitelstva obce Okna.
Na období 2010-2014 je stanoven počet: 7 členů zastupitelstva obce Okna.
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č.1. Jednou ze změn ve výdajové části rozpočtu obce je
částka ve výši 100 000,- Kč. O tuto částku jsou navýšeny výdaje z důvodu opravy místních
komunikací. Opravu prováděla firma KOREKT DIPS s.r.o. a cena oprav místních komunikací
byla ve výši 95 287,- Kč.
Stanislav Havlín - starosta
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Dále starosta seznámil zastupitelstvo se složením okrskové volební komise pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 28. a 29.května 2010.
Složení OVK: pí.Fišerová, pí.Uhlířová, pí.Palusková, pí.Janková, pí.Studničková.
Volby se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Oknech.
Stanislav Havlín -starosta

Informace o způsobu hlasování
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území České republiky, které se
konají ve dnech 28. a 29. května 2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky dne 8. února
2010 svým rozhodnutím ze dne 5. února 2010 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 37/2010 Sb.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, na území České
republiky v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Voličem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci květnu a červnu
oslaví nebo oslavili kulaté životní jubileum.
Iveta Formánková, Michal Grolmus, Michaela Králová, Jan Kuncl,
Jana Šobková, Zdeňka Valentová,Marie Fiřtová, Jan Grňo,
Veronika Lukešová, Libuše Strnádková.
**************************************************************************************
Upozornění:
Hromadný předpisný seznam, jímž se stanoví daň z nemovitosti na rok 2010 poplatníkům, kteří mají trvalé
bydliště,sídlo nebo pouze nemovitost v obci Okna je k nahlédnutí v kanceláři starosty na Obecním úřadě.
******************************************

OBECNÍ ÚŘAD OKNA
Přijímá objednávky na palivové dřevo
 Měkké dřevo --------------------- 550,- Kč (s dopravou)
 Tvrdé dřevo ---------------------- 650,- Kč ( s dopravou)
Doprava po 4 prostorových metrech
Objednávky: na tel.č.: 487 876 134, 487 876 122, nebo osobně na OÚ.
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Informace z okenské školy a školky
Akce v květnu :
* Besídka ke Dni matek se bude konat v pondělí 10. 5. od 16 hodin v okenské základní škole a ve
středu 12. 5. od 15 hodin v mateřské škole.
* Májové stanování a cyklistika je tradiční akcí na naší škole, proběhne v termínu – v pátek
28. 5. a sv obotu 29. 5.
program :
pátek 28. 5. dopoledne - dopravní výchova, jízda zručnosti / povinné pro všechny žáky /
odpoledne - I. cyklistická trasa
večer - oheň, večeře, stezka odvahy
sobota 23. 5. dopoledne - turnaj ve fotbale, vybíjené, hry a soutěže
oběd ve ŠJ
odpoledne - II. cyklistická trasa
večer – večeře, závěr – odchod domů od 18 do 22 hodiny
s sebou : jízdní kolo, přilba, spacák a karimatka, stan do skupiny, teplé oblečení na noc
* Turistický kroužek pod vedením p. uč. Formánkové se chystá vyrazit na JARNÍ PUTOVÁNÍ,
dne 15. května do Romanova.
SETKÁNÍ ŠKOL V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU COMENIUS
Škola nadále pracuje na projektu Spolupráce malých vesnických škol v Evropě. V dubnu
vycestovali učitelé a pět žáků 4. a 5. ročníku do Turecka – do venkovské školy, která leží asi 130
km od Istanbulu nedaleko Černého moře. Zde si vyměňovali zkušenosti se zástupci dalších
zúčastněných škol – ze Švédska a Španělska. Tento rok je projekt zaměřen na seznamování s
lidovými pohádkami partnerských zemí, v programu nechybělo mezinárodní divadelní
představení. Více o projektu a fotografie můžete najít na : http://skola.obecokna.cz
V minulém týdnu vyjelo 10 zástupců z jednotlivých ročníků naší školy na SPORTOVNÍ KLÁNÍ
MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL do Horních Stakor u Mladé Boleslavi. Děti soutěžily v různorodých
sportovních a vědomostních disciplínách. Jako celek se naše škola umístila na krásném 6. místě.
Zvláštní pochvala patří Matějovi Štejfovi, který v disciplíně – petanque získal 1. místo.
NAŠE ŠKOLA
V letošním roce vzpomeneme 130 let od fungování okenské školy v objektu fary. Škola přečkala
všechna kritická období a i současní žáci se mohou v těchto místech učit.
Ve škole se budeme v nadcházejících týdnech věnovat historii školy. Plánujeme besedy s
pamětníky, vybudování staré školy, uspořádání výstavy, sobotní výlety do muzea, archivu a
skanzenu, výtvarné zpracování. Celé téma chceme ukončit Zahradní slavností a doprovodným
programem.
Každý kdo by nám chtěl pomoci je vřele vítán.
zapsala : Iveta Myšková
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SBĚROVÝ DEN
Dne 29. května 2010 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. Velkoobjemové komunální odpady – matrace, nábytek, koberce, pneumatiky,
podlah. krytiny, 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 komunální služby s. r.o., kteří přijedou do Vaší obce se speciální svozovou
technikou.

MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU:

OKNA
U separátních kontejnerů

U Obecního úřadu

11 00 – 11 15 hod.
11 20 – 11 35 hod.

Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady
na stanovišti sběru nebezpečných odpadů osobně!!!!!!
Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec.
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