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INFORMACE  Z OBECNÍHO  ÚŘADU:
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 9. března 2011.

Zastupitelstvo schválilo žádosti o slevu poplatku za svoz kom.odpadu. 

O slevu bylo možno žádat dle obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za kom.odpad do konce února příslušného roku.

Zastupitelstvo také schválilo položení kabelů pro veřejné osvětlení na pozemku p.č.178/1, 

který je určen pro výstavbu rod.domů. Náklady na tuto akci budou ve výši 105 600,-Kč. 

Položení kabelů pro veřejné osvětlení bude provedeno současně s realizací přípojky NN pro 

10 OM (odběrných míst) na tomto pozemku. Stavbu bude provádět firma GA Energo technik 

s.r.o. a bude dokončena v jarních měsících tohoto roku.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního sponzorského daru ve výši 10 000,- Kč pro 

LAG Podralsko. Občanské sdružení LAG Podralsko vzniklo 31. května 2004. Hlavním 

úkolem je celkový rozvoj regionu Podralsko, a to především na principech iniciativy 

Evropské unie LEADER. LAG Podralsko, o.s. má v současné době 44 členů.

Naše obec, která je v území působnosti LAG Podralsko, využila toto občanské sdružení 

k získání dotace na herní prvky ve školce a nyní je zažádáno o dotaci na výměnu oken a 

rekonstrukci el.vytápění v základní škole.

Zastupitelstvo dále schválilo provedení kácení a ošetření stromů v prostoru dětského hřiště ve 

středu obce. V tomto prostoru bude také provedena výsadba nových stromů a keřů.

Starosta informoval zastupitelstvo a veřejnost o možnosti přijetí zaměstnanců na veřejně 

prospěšné práce v tomto roce. O změnách podmínek na vytvoření míst na veřejně prospěšné 

práce informoval v minulém zpravodaji. Na tento rok je opět přislíben počet tří zaměstnanců 

na VPP.

Naše obec také organizuje veřejnou službu. Veřejná služba je určena pro osoby, které jsou 

dlouhodobě ve stavu hmotné nouze a mají objektivní či subjektivní problémy s nalezením 

zaměstnání. Pokud osoba v hmotné nouzi vykonává veřejnou službu v rozsahu min. 20 

h./měsíc po dobu min. 6 měsíců zachovává se jí plná výše příspěvku na živobytí na úrovni 

živoního minima tj. 3 126 Kč a neklesne na existenční minimum.

Nebo v případě odpracování 30 h./ měsíc v rámci veřejné služby je příspěvek na živobytí této 

osobě navýšen o polovinu rozdílu mezi životním a existenčním minimem tj. o 553 Kč

(jednotlivec)
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Tel.: 487

Dále se na zasedání hovořilo o problému s
Libereckého kraje povolil výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných  
druhů živočichů. O výjimku bylo požádáno z
Jednou z podmínek povolení výjimky je to, že záměr vyčistit požární nádrž nebude r
v období od 15.3. do 31.8. běžného roku. K
pravděpodobně v podzimních měsících.                                             Stanislav Havlín 

ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ JJUUBBIILLEEAA::

Blaho

Veronika Formánková

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

                            VÍTÁME  NOVÉ  OBČÁNKY  NAŠÍ  OBCE :

             Rok 2010:
            Michal Grolmus, Markéta Králová, Marek Fousek, Jan Tvrdek, 

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

Vážení spoluobčané,

v poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva zejména psů                  

a domácí drůbeže po veřejném prostranství naší obce.

nového parku dochází soustavně k

občany o zajištění proti úniku drůbeže a psů na veřejná prostranství.

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

Oznámení

úřadu. Dále je na úřední desce zveřejněno jméno a číslo 

služebních průkazů a spojení na příslušné sčítací komisaře.

Při SLDB 2011 mají sčítané osoby poprvé možnost vyplnit sčítací 

formuláře v

uvedeny na informačních letácích vydaných ČSÚ a doručených do každé domácnosti a na 

internetových stránkách www.scitani.cz

Podle ustanovení § 11 odst. 2, písm. c) zákona má o

bezplatný přístup občanů k veřejnému internetovému připojení. Obec  podle svých podmínek 

zabezpečí přístup k internetu ve dnech 

Bezplatný přístup občanů 

Místo:  budova Obecního úřadu v

Čas:     pondělí a středa od 8:00 do 17:00
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Dále se na zasedání hovořilo o problému s čištěním požární nádrže v obci.
výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných  

druhů živočichů. O výjimku bylo požádáno z důvodu vyčištění požární nádrže.
podmínek povolení výjimky je to, že záměr vyčistit požární nádrž nebude r

. běžného roku. K vyčištění požární nádrže v
podzimních měsících.                                             Stanislav Havlín 

Blahopřejeme jubilantům, kteří v březnu oslavili nebo oslaví
životní jubileum.

Veronika Formánková,  Miluše Havlová, Pavel M
Petr  Uhlíř, Jana Větrovská

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

VÍTÁME  NOVÉ  OBČÁNKY  NAŠÍ  OBCE :

Rok 2010:  Daniel Švec, Daniel Procházka, Jolana Valerie Fridrichová,

Michal Grolmus, Markéta Králová, Marek Fousek, Jan Tvrdek, 

Natálie Líbalová,Valentýna Nýčová, Dominik Max Weber

Rok 2011:   Lukáš  Pazderník

Blahopřejeme  rodičům.

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

poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva zejména psů                  

a domácí drůbeže po veřejném prostranství naší obce. Ve středu obce v blízkosti kostela a u 

nového parku dochází soustavně k volnému pohybu drůbeže na pozemku obce.

občany o zajištění proti úniku drůbeže a psů na veřejná prostranství.

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

Oznámení o SLDB 2011 je zveřejněno na úřední desce Obecního 

úřadu. Dále je na úřední desce zveřejněno jméno a číslo 

služebních průkazů a spojení na příslušné sčítací komisaře.

Při SLDB 2011 mají sčítané osoby poprvé možnost vyplnit sčítací 

formuláře v elektronické podobě. Podrobné pokyny k

uvedeny na informačních letácích vydaných ČSÚ a doručených do každé domácnosti a na 

www.scitani.cz.

Podle ustanovení § 11 odst. 2, písm. c) zákona má obec podle místních podmínek

veřejnému internetovému připojení. Obec  podle svých podmínek 

internetu ve dnech 26.března až 14.dubna 2011.

Bezplatný přístup občanů obce Okna k internetovému připojení z důvodu vyplnění 

sčítacího formuláře:

budova Obecního úřadu v Oknech – zasedací místnost.

od 8:00 do 17:00 hodin- úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 

Obecní úřad Okna, Okna č.p.40, 471 62 Okna
mail:starosta@obecokna.cz
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obci. Krajský úřad 
výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných  

důvodu vyčištění požární nádrže.
podmínek povolení výjimky je to, že záměr vyčistit požární nádrž nebude realizován

vyčištění požární nádrže v tomto roce dojde 
podzimních měsících.                                             Stanislav Havlín - starosta

ili nebo oslaví

,  Miluše Havlová, Pavel Müller, 

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

Daniel Procházka, Jolana Valerie Fridrichová,

Michal Grolmus, Markéta Králová, Marek Fousek, Jan Tvrdek, 

Natálie Líbalová,Valentýna Nýčová, Dominik Max Weber

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

poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva zejména psů                  

blízkosti kostela a u 

volnému pohybu drůbeže na pozemku obce. Žádáme

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

o SLDB 2011 je zveřejněno na úřední desce Obecního 

úřadu. Dále je na úřední desce zveřejněno jméno a číslo 

služebních průkazů a spojení na příslušné sčítací komisaře.

Při SLDB 2011 mají sčítané osoby poprvé možnost vyplnit sčítací 

tronické podobě. Podrobné pokyny k tomu jsou 

uvedeny na informačních letácích vydaných ČSÚ a doručených do každé domácnosti a na 

podle místních podmínek zabezpečit 

veřejnému internetovému připojení. Obec  podle svých podmínek 

důvodu vyplnění 

8:00 – 14:00 hodin.
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ROZLOSOVÁNÍ  OKRESNÍ  SOUTĚŽE  III. TŘÍDA

TJ OKNA – FOTBALOVÝ  ODDÍL.

JARO  2011

14.kolo sobota   26.3. 15:00 hod Holany  -  Okna
15.kolo sobota     2.4. 15:30 hod Okna  -  Brniště
16.kolo neděle   10.4. 15:30 hod Doksy B  -  Okna
17.kolo sobota  16.4. 16:00 hod Okna  -  Loko Č.Lípa B
18.kolo      sobota  24.4. 16:00 hod Cvikov B – Okna
19.kolo      sobota  30.4. 16:00 hod Okna - Polevsko
20.kolo      sobota     7.5. 16:30 hod Sloup - Okna
21.kolo sobota  14.5. 16:30 hod   Okna – Bukovany B
22.kolo sobota  21.5. 17:00 hod Noviny  - Okna
23.kolo sobota  28.5. 17:00 hod Okna - SK Sosnová
24.kolo sobota   4.6. 17: 00 hod Lindava - Okna
25.kolo sobota  11.6. 17:00 hod Okna – Dubnice A
26.kolo sobota  18.6. 17:00 hod Okna  -  Žandov

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci oslav masopustu v naší obci.
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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

OKNA ZE DNE  9. 3. 2011
(přítomni 4 zastupitelé,  omluveni –, p.Jareš, , p.Grolmus, pí.Müllerová)

Usn. 12/2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,  že usnesení z minulého zasedání je splněno.

Usn. 13/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje  žádost o slevu poplatku za komunální odpad pí. Sklenkové, pí. 

Jankové a p. Jankovi všichni bytem Okna 26.

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o slevu poplatku za komunální odpad pí. Matouškové, 

pí. Doležalové a p. Matouškovi všichni bytem Okna 76.

Hlasování:             pro: 4                  zdržel: 0            proti: 0                               zajistí: starosta

Usn. 14/2011

Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem hospodářského výsledku „Příspěvkové organizace 

Základní škola Okna“ za rok 2010 do rezervního fondu. Výše částky: 3 625,54.

Hlasování:             pro: 4                 zdržel: 0            proti: 0                                          

Usn. 15/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení položení kabelů pro veřejné osvětlení na pozemku 

p.č. 178/1, který je určen pro výstavbu rod.domů.

Zastupitelstvo obce souhlasí  s cenou za výše uvedenou akci ve výši 105 600,- Kč 

Hlasování:            pro: 4                 zdržel: 0            proti: 0                                 zajistí:starosta

Usn. 16/2011

Zastupitelstvo obce souhlasí s vynětím pozemků p.č. 208, p.č.210 a p.č. 255/1 ze žaloby na 

vyloučení pozemků z konkurzní podstaty. 

Hlasování:  pro: 3 (Ing.Ráž, Havlín, Bc.Formánková)   zdržel:1  (p.Hroch)   proti: 0    zajistí: starosta

Protože k platnému usnesení zastupitelstva obce,rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva – nebyl tento návrh usnesení schválen.

Usn. 17/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního sponzorského daru pro LAG Podralsko 

ve výši 10 000,- Kč.

Hlasování:        pro: 4                     zdržel: 0            proti: 0                                zajistí:starosta

Usn. 18/2011

Zastupitelstvo obce schválilo po projednání rozpočtový výhled do roku 2013.

Hlasování:       pro: 4                      zdržel: 0           proti: 0                                zajistí:starosta

Usn. 19/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje  provedení kácení a ošetření stromů v prostoru dětského hřiště 

ve středu obce. Dále souhlasí s novou výsadbou stromů a regenerací trávníku v tomto 

prostoru. Zastupitelstvo obce bere na vědomí  podání žádosti z Grantového fondu 

Libereckého kraje na tuto akci.

Hlasování:      pro: 4                      zdržel: 0             proti: 0                               zajistí: starosta

  Stanislav  Havlín - starosta                                               Vladimír  Hroch  - místostarosta      
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