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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

Dne 7.prosince 2011 se konalo předposlední veřejné zasedání zastupitelstva
naší obce v tomto roce.
Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemků od realitní kanceláře VESTA, která
zprostředkovává prodeje bývalých pozemků Státního statku Dubá . Pozemky o kterých
jsem informoval v minulém zpravodaji o celkové výměře 1 411 m2 obec odkoupí za
cenu 23 000,- Kč.
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Dále bylo schváleno rozpočtové provizorium, podle kterého bude obec hospodařit
do doby než bude schválen rozpočet na rok 2012.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Okna na rok 2012 - v navržené výši 623 000,- Kč.
Byl také schválen prodej pozemku v majetku obce. Záměr o prodeji byl řádně
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu.
Zastupitelstvo také schválilo záměr obce pronajmout pozemek v majetku obce. Jedná
se o pozemek p.č. 250/1 orná půda o výměře 36 079 m2. Záměr o pronájmu je
zveřejněn, včetně situační mapky, na úřední desce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o navýšení ceny za svoz komunálního
odpadů firmou AVE CZ o 2%.
Poplatek za svoz komunálního odpadu nebude obec navyšovat.
Zastupitelstvo si vyžádalo od starosty na příští zasedání seznam neplatičů poplatku za
svoz komunálního odpadu. Tento jmenný seznam bude zastupitelům předán na příštím
zasedání. Poslední den pro zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu za rok
2011 je pondělí 19.prosince a středa 28.prosince 2011 ( středa 21.prosince, účetní –
dovolená )
Na zasedání byla také podána informace o změnách ve veřejné službě:
V rámci sociální reformy I bude od 1. ledna 2012 institut veřejné služby převeden z
obcí do kompetence Úřadu práce ČR. Veřejnou službu dosud organizují obce pro
občany, kteří pobírali dávky pomoci v hmotné nouzi. Od r. 2012 nastanou ve veřejné
službě změny týkající se jejího zacílení a rozšíření okruhu klientů, pro které bude
určena.Pokud uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci Úřadu práce ČR nepřetržitě
déle než dva měsíce odmítne bez vážného důvodu vykonávat veřejnou službu
v rozsahu až do 20 hodin týdně, bude z evidence vyřazen, což znamená, že přijde
o podporu v nezaměstnanosti a o dávky v hmotné nouzi.
Ing. Ráž podal na zasedání návrh na zajištění pravidelné kulturní akce pro občany,
kteří odešli na zasloužený odpočinek do důchodu. V návrhu rozpočtu je možno na tyto
případné akce vyčlenit finanční částku. Chtěl bych využít této příležitosti a vyzvat
občany, kteří by si vzali na starost organizaci těchto akcí. V minulosti byla zřízena
kulturní komise při obecním úřadu, která by měla mít tyto akce na starosti. Bohužel
tato komise již několik let nefunguje a bylo by velice dobře, aby tato komise opět
vznikla a měla na starosti pořádání kulturních akcí pro občany naší obce.
Zastupitelstvo obce na činnost této komise uvolní finanční prostředky z rozpočtu obce.
Do konce zasedání pak byl již jen projednáván návrh rozpočtu obce na rok 2012.
Návrh rozpočtu byl projednáván po jednotlivých položkách a upraven. Konečná
podoba návrhu rozpočtu na rok 2012 bude znovu projednána na zasedání 21.prosince
tohoto roku. Po schválení návrhu rozpočtu bude návrh zveřejněn na úřední desce.
Případné změny či připomínky se budou projednávat na prvním zasedání v roce 2012.
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Na závěr dovolte abych poděkoval všem zastupitelům za jejich práci v zastupitelstvu,
především za jejich docházku na zasedání.
Dále bych chtěl poděkovat zaměstnancům obecního úřadu za zajištění bezchybného
chodu úřadu
Dále patří poděkování za celoroční práci pí.ředitelce a učitelům na základní a
mateřské škole a jejich zaměstnancům.
Poděkovat bych chtěl pí. Hrochové a pí. Rážové z místního obchodu za přípravu
dárkových balíčků pro jubilanty.
Dále patří poděkování pí. Prajzlerové za roznášení dárkových balíčků občanům při
příležitosti jejich významných životních jubileí .

Vám všem bychom chtěli popřát klidné a spokojené prožití vánočních svátků. Do
nového roku pak zdraví, štěstí a úspěch.
Stanislav Havlín - starosta a zaměstnanci obecního úřadu.

Blahopřejeme jubilantům, kteří v prosinci oslavili
nebo oslaví životní jubileum.
Josef Meixner, Eva Müllerová, Ivana Müllerová, Josef Novák, Lubomír Oláh.

Upozornění:
Obecní úřad Okna dle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví vyhotovil
„Smlouvy o nájmu hrobového místa“. Tato smlouva bude uzavřena s každým
nájemcem hrobového místa, které je na hřbitově v Oknech. Smlouva bude mít platnost
od 1.1.2012 do 31.12.2021. Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a
ze služeb spojených s nájmem. Cena je splatná do dne 30.6.2012 na celou dobu trvání
nájmu. Smlouvy jsou připravené k podpisu u účetní obecního úřadu pí. Fridrichové
od 2.1.2012.
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POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ AKCE
v pátek 16.prosince od 16 hodin

VÁNOČNÍ TRHY VE ŠKOLE
Tradiční prodejní výstava vánočních výrobků dětí z mateřské a
základní školy v Oknech.Výtěžek bude věnován na červnovou cestu dětí
do Vysokých Tater a na podporu charity podle výběru dětí.
Občerstvení je zajištěno.
ve čtvrtek 22.prosince od 16 hodin

BETLÉM aneb VÁNOČNÍ HRA SE ZPĚVY
Tradiční vánoční hra, která se bude odehrávat již poosmé v okenském
kostele. Hry se účastní děti z mateřské a základní školy,
zaměstnanci,rodiče a přátele školy.Po představení zveme všechny na
vánoční posezení do školy.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oknech

Vánoční besídka VE ŠKOLCE JE,z důvodu vysoké nemocnosti,
ZRUŠENA.

Poděkování
Děkuji panu Meixnerovi za vánoční stromky,manželům Valentovým
za poskytnutí keramické dílny,panu Královi za nácvik vánočního
zpívání,panu Jarešovi za nákup hraček do školky,paní Šobkové
za drobný materiál,panu Kuncovi za drobné hry,paní Knapové za
reklamní pexeso pro děti.
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.
Kéž naše Vánoce jsou jako z básně Fráni Šrámka, Prosinec:
Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již.A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.

Iveta Myšková
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