OKENSKÝ ZPRAVODAJ

prosinec 2021
Informace pro občany:
 Obecní úřad – čerpání dovolené
Vážení občané, od 20.12. 2021 do 3.1.2022 dočerpáváme dovolenou, obecní
úřad bude uzavřený. V naléhavých případech volejte starostku 724 168 476
nebo místostarostu 737 247 800.
 Sběrný dvůr v areálu firmy Atmos
Sběrný dvůr bude od 20.12.2021 do 2.1.2022 z důvodu čerpání dovolených také
uzavřený. Pokud budete naléhavě potřebovat do dvora něco odložit, volejte na
telefonní čísla starostka 724 168 476, nebo pan Krupička 607 187 371.
V roce 2022 v lednu a únoru zkracujeme otevírací dobu ve sběrném dvoře.
Bude otevřený pouze ve středu od 15.00 do 15.30 hodin.
Pokud pracující občané nestihnou dvůr otevřený, zavolejte na výše uvedená
telefonní čísla, otevřeme a umožníme vám odložení odpadů.
 Poplatky za odpady stanovuje obecně Obecně závazná vyhláška č.
2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství (www.obecokna.cz – obecní úřad – vyhlášky a nařízení )
Poplatky za odpady se pro rok 2022 nemění. Výše poplatku je 600,-Kč za rok
pro každou fyzickou osobu přihlášenou v obci, dále pro vlastníka nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Osvobození a úlevy
Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon.
a) s přihlášením na adrese Obecního úřadu Okna (ohlašovna), kteří se zdržují
mimo obec a jejich pobyt není znám
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b) studenti do 26 let věku ubytování za účelem studia mimo území obce
Okna, zdržující se mimo území obce Okna déle než 6 po sobě jdoucích
měsíců.
Dále se vyhláškou stanoví úleva na poplatku ve výši 100 Kč poživatelům
starobního důchodu.
Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce února příslušného
kalendářního roku.
POPLATKY mohou občané v roce 2022 platit na Obecním úřadě v pracovní dny
pondělí a středa od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.
POPLATKY rovněž můžete uhradit na účet obce: 55 28 15 13 79/ 0800, do
poznámky uveďte prosím vaše jméno a číslo popisné nebo evidenční.
Vyváží se opět každý sudý týden !

 Kanalizace a ČOV
Od 20.12.2021 do 2.1.2022 se stavba na 14 dní zastaví, pracovníci se rozjedou
domů na vánoční svátky.
Stále se dořešuje technologie čistírny. Platí to, co jsem psala v minulém
zpravodaji. Kdo má nádobu na odpad umístěnou, vytažený husí krk k místu, kde
bude elektrorozvaděč, nechte si připravit od elektrikářů kabel. Postupně vás
obvolá firma, která čerpací nádoby vystrojuje a domluví se s vámi na termínu.
Důležité pro vás je mít na kabel revizi. V případě poruchy, až se začne tlakovat,
je to vaše pojistka, že máte zapojení v pořádku.
Nádoby se budou umísťovat ještě na jaře a přepojovat se začne během března.
Nádoby u bytových domů se začnou realizovat také na jaře.
Termín na dokončení stavby je konec dubna 2022. Vidím ještě hodně práce,
dokončovací práce, opravy komunikací atd. Pokud se nestihne ošetříme
dodatkem ke smlouvě o dílo. Opět vás žádám o trpělivost.
Pokud máte problém s jámou nebo s výkopem, volejte, pošlu k vám
stavbyvedoucího.
Dejte mi prosím vědět, kdo bude mít připravený kabel k elektrorozvaděči.
Přidám vás do seznamu pro AQ SPOL Roudnice nad Labem, která čerpací
nádoby vystrojuje.
Eva Müllerová

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci prosinci oslavili
nebo oslaví životní jubileum:

Josef Meixner,

Eva Müllerová
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VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE
DNE 7.12.2021
Přítomno: 6 zastupitelů – Eva Müllerová, Michal Grolmus, Hana Uhlířová, Květoslava
Doubková, Ivana Horčíková, Karel Holan
Omluven: Libor Henc
Usn. č. 149/2021
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet pro Základní a Mateřskou školu Okna, příspěvkovou
organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2021, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro Základní a Mateřskou školu Okna, příspěvkovou
organizaci, okr. Česká Lípa na rok 2022 ve výši 1 800 000,-Kč.
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 150/2021
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Okna na rok 2022 včetně zapracovaných
připomínek a změn oproti návrhu rozpočtu. Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový
rozpočet obce Okna na rok 2022 s použitím třídy 8 (8115) financování, v celkové výši příjmů
6 731 700,-Kč a v celkové výši výdajů 11 313 370,- Kč.
Financování 4 581 670,-Kč. ( Schodek rozpočtu je kryt prostředky z minulých let. )
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na klasické i elektronické úřední desce Obecního úřadu.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 151/2021
Usnesením č. 19/2021 ze dne 24.2.2021 Zastupitelstvo obce Okna schválilo uzavření
Memoranda o dlouhodobé spolupráci při zajištění střednědobého plánování a
spolufinancování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa
Výstupem společného plánování je zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Česká
Lípa 2022 – 2026, který je předkládán k projednání do všech zastupitelstev zapojených obcí.
Dokument je zpracován na základě výstupů ze strukturovaných rozhovorů se zástupci všech
obcí (zjišťování potřeb území, dosavadní zajištění a financování soc. služeb apod.), dále na
základě vyhodnocení dotazníkového šetření mezi občany. Dotazník pro občany byl v Oknech
distribuován prostřednictvím okenského zpravodaje a roznesen občanům, také jej bylo
možné vyplnit v elektronické podobě (odkaz byl zpřístupněn na webových stránkách obce
Okna).
Zastupitelstvo obce Okna projednalo a schvaluje Komunitní plán sociálních služeb ORP Česká
Lípa 2022 – 2026.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 152/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku pro Základní a Mateřskou školu Okna,
příspěvkovou organizaci ve výši 146 168,-Kč.
-

částka 90 000,-Kč je určena na doplatek za elektrickou energii
částka 49 302,-Kč je investiční příspěvek na nové učebny v Základní škole Okna
částka 6 866,-Kč čištění odpadů, prohlídka kamerou v ZŠ Okna

Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 153/2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 9/2021, kde došlo ke
změnám v rozpočtu obce následně:
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navýšení v příjmové části o částku 2 110 120,03 Kč a
navýšení ve výdajové části o částku 2 110 120,03 Kč
Jedná se o dotace na VPP – 30 000,-Kč, dotace na akci „Okna – odkanalizování obce a ČOV“
– 2 080 120,03 Kč .
Ostatní změny se týkají přesunu mezi paragrafy.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce k 30.11.2021 a bere na
vědomí zprávu o výsledku hospodaření.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 154/2021
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou k provedení rozpočtových
změn č. 10/2021.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 155/2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 22 ke smlouvě o zneškodňování
komunálních, separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Okna číslo:
036/VJ/02 ze dne 2. 1. 2002.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Eva Müllerová

Za Obecní úřad a za celé zastupitelstvo naší obce přeji všem občanům
CO NEJKRÁSNĚJŠÍ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A V NOVÉM ROCE 2022 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ
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