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INFORMACE  Z OBECNÍHO  ÚŘADU: 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo v úterý 2. března 2010. Zastupitelstvo projednalo 

několik žádostí o slevu poplatku za komunální odpad. Rozhodnutí zastupitelstva je uvedeno 

v usnesení, které je v tomto zpravodaji. 

Dále bylo schváleno provedení několika směn pozemků. Jednotlivé směny jsou uvedeny v usnesení 

z veřejného zasedání. 

V minulém roce byl do naší obce umístěn informační ukazatel rychlosti. Náklad na jeho nákup a 

instalaci, včetně stožáru, byl ve výši 64 897,- Kč. Na ukazatel rychlosti byla získána dotace 

z Grantového fondu Libereckého kraje ve výši 40 000,- Kč. Na tomto zasedání bylo schváleno 

pořízení dalšího ukazatele rychlosti do naší obce. Náklady na nákup a instalaci ukazatele rychlosti 

budou přibližně ve výši 67 000,- Kč. Zastupitelstvo uložilo starostovi zažádat na výše uvedené 

zařízení o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje. 

Zastupitelstvo dále schválilo prodej pozemku v majetku obce. Jedná se o část pozemku p.č. 301/35 

trvalý travní porost o výměře cca 500m
2
. Pozemek se nachází v chatové oblasti. 

Tak, jako v předešlém roce, bylo schváleno vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných 

prací. Zastupitelé souhlasili s vytvořením 3 pracovních míst. Zaměstnanci budou využiti na úklid 

pozemků v majetku obce a práci v obecním lese. 

Nezaměstnanost v naší obci za měsíc leden je ve výši 20,1%. To znamená, že v naší obci je 28 

obyvatel registrovaných na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Ekonomicky aktivních obyvatel 

v naší obci je 139. 

V lednu letošního roku byla podána na náš úřad stížnost na volně pobíhajícího psa, který napadl dítě. 

Obec se k této stížnosti připojila z důvodu, že se jednalo o psa, který často pobíhal po vsi bez dozoru 

majitele. Stížnost byla předána na vnitřní a správní odbor Městského úřadu v Doksech, s kterým má 

naše obec veřejnoprávní smlouvu na úseku přestupků. Stížnost byla projednána a pravděpodobně 

dojde k finančnímu postihu majitele psa. V minulém měsíci byla na náš úřad podána další stížnost pro 

porušení obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.  

Chtěl bych znovu požádat občany o zabezpečení svých psů tak, aby nedocházelo k porušování 

vyhlášky, která bude mít v případě stížnosti za následek finanční postih majitelů těchto psů. 

Ve středu 10. března bude svozová firma z naší obce vyvážet nádoby na komunální odpad dle 

svozového plánu na rok 2010 (kalendář svozu byl otištěn v minulém zpravodaji). V tomto svozu se 

budou již vyvážet pouze ty popelnice, které budou označeny samolepkou  svozové firmy na rok 2010. 

Dle seznamu, který jsem obdržel od účetní je ještě 85 občanů (35 nemovitostí), kteří nemají zaplacen 

poplatek za svoz komunálního odpadu a nemají tedy popelnice označené samolepkou, která 

opravňuje k vývozu nádoby na odpad. Žádám tyto občany o zaplacení poplatku v pokladně 

Obecního úřadu (možnost dohody s účetní na rozdělení poplatku na dvě části) . 

Úřední doba účetní: PONDĚLÍ  A  STŘEDA - 8:00-11:00, 13:00-17:00 hodin  

                                                                                                               Stanislav Havlín - starosta 
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ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  JJUUBBIILLEEAA::  

 

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci  březnu a dubnu  

oslaví nebo oslavili  životní jubileum. 
 

Fišerová Zdeňka,  Heptnerová Hana,  Prajzlerová  Hana, 

Kratochvílová  Eva,  Janková  Jaroslava 

 

******************************************************* 

 

PODĚKOVÁNÍ: 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci  

masopustních oslav v Oknech. 

Děkujeme také těm, kteří poskytli u svých domovů  

občerstvení pro masopustní průvod. 

****************************************************************** 
 

 

ROZLOSOVÁNÍ  OKRESNÍ  SOUTĚŽE  III. TŘÍDA 

                TJ OKNA – FOTBALOVÝ  ODDÍL. 

 

 

14.kolo sobota    27.3.2010 13:00 hod Žandov  -  Okna 

15.kolo neděle      4.4.2010 15:30 hod Okna  -  Polevsko 

16.kolo neděle    11.4.2010   15:30 hod Holany  -  Okna 

17.kolo neděle   18.4.2010 16:00 hod Zákupy  -  Okna 

18.kolo       neděle   25.4.2010 16:00 hod Okna  -  Noviny 

19.kolo       neděle     2.5.2010 10:30 hod Bukovany B  -  Okna 

20.kolo       neděle     9.5.2010 16:30 hod Okna  -  Kunratice 

21.kolo       neděle   16.5.2010 17:00 hod    Dubnice  -  Okna 

22.kolo       neděle   23.5.2010 17:00 hod Okna  -  Cvikov B 

23.kolo       neděle   30.5.2010 17:00 hod SK Sosnová  -  Okna 

24.kolo       neděle     6.6.2010 17: 00 hod Okna  -  Lindava 

25.kolo       neděle   13.6.2010 16:00 hod                       Doksy B  -  Okna    (v Lukách) 

26.kolo       neděle   20.6.2010 17:00 hod Okna  -  Dobranov 
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USNESENÍ   Z  VEŘEJNÉHO  ZASEDÁNÍ   

ZASTUPITELSTVA  OBCE   OKNA  ZE  DNE  2. 3. 2010. 
 

Usn. 7/2010 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání je splněno. 

 

Usn. 8/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost  o prominutí poplatku za svoz kom.odpadu na rok 2010. 

Důvodem žádosti je dlouhodobý pobyt žadatelů mimo republiku. Žadatelé: Hrdličková V. a Horčík K. 

Okna 64. 

Hlasování:     pro: 7          zdržel: 0              proti: 0                                                             zajistí: účetní 

 

Usn. 9/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost o slevu poplatku za komunální odpad na základě výzvy z roku 

2004.  Žadatel: Kaňkovský J., Okna 99. 

Hlasování: pro:4(Uhlířová,Hroch,Havlín,Jareš)   zdržel:3(Mgr.Myšková,Mgr.Králová,Ing.Tuček)     proti:0     zajistí:účetní 

 

Usn. 10/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost o slevu poplatku za komunální odpad na základě výzvy z roku 

2004.  Žadatel: Mullerová E., Okna 35. 

Hlasování:   pro: 7          zdržel:0                proti: 0                                                              zajistí: účetní 

 

Usn. 11/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost o slevu poplatku za komunální odpad na základě výzvy z roku 

2004.  Žadatel: Gottsteinová J., Okna 62. 

Hlasování:   pro: 7         zdržel: 0               proti: 0                                                                zajistí: účetní 

 

Usn. 12/2010 

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o slevu poplatku za komunální odpad na základě výzvy z roku 

2004. Žadatel: Hladký J., Okna 19. 

Hlasování: pro schválení: 2 (Uhlířová, Havlín) zdržel: 4(Myšková, Králová, Tuček, Hroch)  proti schválení: 1 (Jareš)   

                                                                                                                                                                                                    zajistí: účetní 

 

Usn. 13/2010 

Zastupitelstvo obce souhlasí  s převodem níže uvedených pozemků směnnou smlouvou. 

 pozemek p.č. 876/3 ( LV- Obec Okna) a pozemek p.č. 313/8 (LV – Pliska V.) 

 část pozemku p.č. 868/26 (LV- Obec Okna) a část pozemku p.č. 868/61 (LV-Kopecká A.) 

 pozemek p.č. 297/7 (LV-Obec Okna) a část pozemku p.č. 297/6 (LV- manž.Gottsteinovi) 

všechny pozemky jsou v k.ú. Okna v Podbezdězí 

Hlasování:     pro: 7         zdržel: 0            proti: 0                                                              zajistí: starosta 

 

 

 



Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna 
Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail:starosta@obecokna.cz 

Tel.: 487 876 134, 487 876 122, mob.: 724 168 476 
 Stránka 4 

 

Usn.14/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje  nákup a instalaci dalšího ukazatele rychlosti do obce, dle předložené 

nabídky. 

Zastupitelstvo obce  ukládá  starostovi předložit žádost o poskytnutí dotace  z  Grantového fondu 

Libereckého kraje. 

Hlasování:   pro: 7        zdržel: 0         proti: 0                                                                   zajistí: starosta 

Usn.: 15/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku v majetku obce manž.Zajíčkovým, Dubová 491, 

Ústí nad Labem. 

Jedná se o část pozemku p.č.  301/35 v k.ú. Okna v Podbezdězí  o výměře cca 500 m
2 

v chatové 

oblasti. Cena pozemku – 200,- Kč za m
2
. 

Hlasování:    pro: 7       zdržel: 0         proti: 0                                                                  zajistí: starosta 

 

Usn. 16/2010 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vytvořením 3 pracovních míst na veřejně prospěšné práce v naší obci. 

Hlasování:    pro: 7       zdržel: 0         proti: 0                                                                    zajistí: starosta 

 

Usn. 17/2010 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/3-2010, tak jak byla předložena. 

Hlasování:    pro: 7       zdržel: 0          proti: 0                                                                     zajistí: účetní 

 

Usn. 18/2010 

Z důvodu změny právních předpisů v oblasti účetnictví zastupitelstvo schvaluje dodatek „Opravné 

položky k pohledávkám“ k vnitřní normě – „Nakládání s pohledávkami“.  

Dále schvaluje směrnici „Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky“ a „Směrnici 

pro časové rozlišování“. 

Hlasování:    pro: 7        zdržel: 0           proti: 0                                                                   zajistí: účetní 

 

 

V Oknech  2. března 2010 

 

             Havlín Stanislav                                                                                            Mgr. Iveta Myšková 

                starosta                                                                                                             místostarostka      

 

 

 

 


