OKENSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN 2 0 1 2

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 3.října 2012.
Jedním z bodů jednání bylo seznámení zastupitelstva s novelou zákona o místních poplatcích
– místní poplatek dle § 10b.
Novelizace přinesla především tyto zásadní změny:
byl rozšířen okruh poplatníků, došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku,
byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení
poplatku, obcím bylo pro účely řízení o místních poplatcích umožněno čerpat některé
referenční údaje ze základního registru obyvatel, údaje z informačního systému cizinců a
údaje z informačního systému evidence obyvatel.
Výše uvedené změny mají za následek, že pokud budou obce v následujícím kalendářním
roce, tj. v roce 2013, chtít nadále vybírat místní poplatek za systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále také „poplatek za
systém nakládání s komunálním odpadem“), budou muset vydat nové obecně závazné
vyhlášky, které budou v souladu s novelizovaným zněním zákona.
Na listopadovém zasedání starosta předloží zastupitelstvu návrh obecně závazné vyhlášky o
poplatku za svoz komunálního odpadu. Zastupitelstvo navrhlo ve vyhlášce změnit:
 sazbu poplatku pro poplatníka na částku 500,- Kč (dříve 480,-Kč)
 dále pak poplatek uhradit jednorázově (dříve možnost dvou splátek)
 úhrada poplatku do konce měsíce února přísl. kalendářního roku,
Dále starosta seznámil zastupitele s dlužnými částkami na poplatku za svoz komunálního
odpadu za jednotlivé roky: 2010 – 13 030,- Kč, 2011 – 17 660,- Kč, 2012 – 37 720,- Kč.
V dalším bodě jednání zastupitelstvo schválilo návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Zastupitelstvo také na zasedání schválilo zveřejnění výzvy k podání nabídek na veřejnou
zakázku na rozšíření mateřské školy v Oknech. Jedná se o stavební úpravy hospodářského
objektu mateřské školy a přístavba propojovacího krčku k budově mateřské školy.
Odhadovaná cena dle projektu je 2 500 000,- Kč.
Na zasedání bylo schváleno prodloužení dohody s úřadem práce na vytvoření 3 pracovních
míst v rámci veřejně prospěšných prací. Dohoda bude prodloužena o 2 měsíce do 31.12.2012.
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Starosta také na zasedání informoval zastupitelstvo o průběhu ošetření stromů v obci. Do
konce měsíce října bude dokončeno ošetření stromů dle dendrologického průzkumu, také
bude v tomto měsíci provedena výsadba nových stromů. V listopadu se uskuteční kácení dle
dendrologického průzkumu – celkem bude pokáceno 15 ks stromů.
Na zasedání proběhlo také vyhodnocení 3 nabídek na výstavbu komunikace na pozemku, kde
bude uskutečněna výstavba rodinných domů. Zastupitelstvo vybralo jako zhotovitele výše
uvedené akce firmu Silnice a mosty a.s., Česká Lípa.
Tato firma nabídla nejnižší cenu za výstavbu komunikace - 547 920,- Kč s DPH.
Termín výstavby komunikace – březen 2013.
Stanislav Havlín - starosta
UPOZORNĚNÍ
Překontrolujte své platby za odpad roku
2010 -2012.
Seznam dlužníků k dispozici u účetní
obecního úřadu pí. Fridrichové.
Pohledávky budou za jednotlivé poplatníky
řešeny v souladu s příslušnými zákony,
tj. soudní cestou nebo exekucí!

Vítáme nové občánky naší obce:
Adéla Čurdová (srpen), Rozálie Marvanová ( září)
Blahopřejeme rodičům.

Blahopřejeme jubilantům, kteří v říjnu oslavili
nebo oslaví životní jubileum.
Blažena Vargová, Karel Merhaut, Jaroslava Hrochová, Antonín Nýč,
Vladimíra Brigulová, Jaroslava Bucková, Vítězslav Vyvíjal, Zuzana Dlouhá.
Všem jubilantům blahopřejeme.
Informace o způsobu hlasování ve volbách
do zastupitelstev krajů v roce 2012.
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek
12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října
2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech
na území České republiky.
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Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu,
politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené
losem. Dodané hlasovací lístky nemusejí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina
kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky
jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (9. října 2012).
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici
všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední
obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici,
pro kterou se rozhodl hlasovat.
Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se
takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k
přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky.
Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu; úřední
obálka pro volby do zastupitelstev krajů je barevně odlišena od úřední obálky pro volby
do Senátu, tzn., že hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů musí být odevzdán v
úřední obálce barvy šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v
úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat
a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat, upravit a vložit do úřední obálky, a
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Členové okrskové volební komise obce Okna:
Dana Palusková – předseda, Kateřina Fridrichová – zapisovatel,
Jaroslava Janková – člen, Hana Uhlířová – člen, Miloslava Studničková - člen
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Informace ze ZŠ a MŠ Okna
Ve škole nás v říjnu čeká několik akcí.
V pátek 5. října vyjedou velké děti na Turnaj
malotřídek ve vybíjené do ZŠ Zahrádky. Turnaje
se bude účastnit osm škol.
Další sportovní akce je ve čtvrtek 11. října
Přebor Dokska v orientačním běhu. Opět se ho
zúčastní pouze žáci 3., 4. a 5. ročníku.
Pořadatelé chtějí akcí přitáhnout zájemce o tuto
disciplínu. Děti se naučí základům práce s mapou
a orientace v přírodě.
Týden od 15.do 19. října bude v naší škole bramborový. Děti se
dozvědí více o této plodině, užijí si ji ve školní jídelně a budou s
ní pracovat v hodinách výtvarné výchovy. Také se těšíme na výstavku
a ochutnávku jablek z místních zahrádek.
V úterý 23. října přijede do školy Divadlo jednoho Edy s
představením Karkulka 2 - Rodové prokletí. Podívat se přijdou i děti
ze školky a zveme i rodiče. Cena je 40 Kč.
Ve středu 24. října bude v naší škole Den zvířat. Děti si mohou
přinést své mazlíčky. Chystáme se navštívit místní chovatele. Třeba
si vyzkoušíme podojit kozu.
Od října již pracují zájmové kroužky. V úterý ruční práce s
K.Doubkovou, ve středu práce se dřevem se S.Cinnerem a ve čtvtek
klub Okýnko s B.Myškovou. Kroužky jsou zdarma.
V mateřské školce probíhá od října výuka angličtiny pro děti. Cena
je 200 Kč měsíčně. Vyučuje M.Králová.
Rádi bychom poděkovali manželům Steimarovým za výtvarné potřeby.
Nezapomeňte na podzimní prázdniny 25. a 26. října. V těchto dnech
bude zavřená i mateřská školka a školní jídelna.
za ZŠ a MŠ Okna Veronika Žáková
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