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IINNFFOORRMMAACCEE ZZ OOBBEECCNNÍÍHHOO ÚÚŘŘAADDUU::
JJeeddnníímm zz ddůůlleežžiittýýcchh bbooddůů jjeeddnnáánníí zzaassttuuppiitteellssttvvaa nnaa vveeřřeejjnnéémm zzaasseeddáánníí vvee

ssttřřeedduu 77..lliissttooppaadduu bbyylloo pprroojjeeddnnáánníí nnáávvrrhhuu Obecně závazné vyhlášky č. 

2/2012, o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Důvodem vytvoření nové vyhlášky je novela 

zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, která se vztahuje k zavedení místního poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů dle § 10 b citovaného zákona, a to od 1.ledna 2013.

Níže uvádím některé důležité změny ve vyhlášce:

 v čl. 2 vyhlášky se mění okruh poplatníků, který byl rozšířen o tři kategorie cizinců a o 

majitele bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 

osoba.

 v čl. 3 vyhlášky je poplatník povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména 

a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 v čl. 4 vyhlášky se mění sazba poplatku z částky 480,- Kč na částku 500,- Kč.

 v čl. 5 vyhlášky se mění splatnost poplatku takto: poplatek je splatný jednorázově a to 

nejpozději do 28.února příslušného kalendářního roku.

V každé nemovitosti bude jedna nádoba na komunální odpad označená samolepkou, kde je 

vyznačen aktuální rok. Samolepka bude vydána po zaplacení poplatků.

Nemovitost, kde je počet poplatníků čtyři a více má nárok na druhou samolepku k označení 

další nádoby na komunální odpad.

Nádoby na komunální odpad budou v roce 2013 vyváženy bez označení v měsících leden a 

únor. V prvním svozu v měsíci březnu budou již vyváženy pouze popelnice označené 

samolepkou na rok 2013.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nabývá účinnosti dne 

1.1.2013 a je zveřejněna na úřední desce.

Dle nové novely zákona o místním poplatku mohou obce navýšit poplatek až na částku 

1 000,- Kč. Důvodem navýšení poplatku v naší obci na částku 500,- Kč je navýšení ceny 

svozové firmy AVE CZ s.r.o. na rok 2013 o 3% a zvýšení sazeb DPH o 1%.

OOKKEENNSSKKÝÝ
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Dále bylo na zasedání schváleno zveřejnění záměru směnit pozemky v majetku obce. Níže je 

uvedena část zveřejněného záměru na směnu pozemků:

Oznámení o záměru směnit pozemky

Obec Okna zveřejňuje podle § 39,odst.1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a na základě 

usnesení č. 75/2012 z veřejného zasedání obce ze dne 7.11.2012 -  záměr směnit níže uvedené 

pozemky:

o p.č. 180/2, ostatní plocha o výměře 1 329 m2

o p.č. 174/4, ostatní plocha o výměře   387 m2

o p.č. 168/4,trvalý travní porost o výměře 2 454 m2

o p.č. 168/1,vodní plocha o výměře 8 467 m2

vše v k.ú. Okna v Podbezdězí ve vlastnictví P+K, s.r.o.

Celé znění záměru včetně situačních snímků, kde je vyznačen předmět směny je zveřejněn na 

úřední desce.

Důvodem předložení návrhu na směnu je získání pozemků za fotbalovým hřištěm, kde bylo 

vybudováno menší travnaté fotbalové hřiště. Pozemky, které obec směnou získá, budou 

z části upraveny a z části využity jako skládka zeminy při výstavbě komunikace na pozemku 

pro výstavbu rodinných domů.

Zemědělská firma P+K s.r.o. získá touto směnou pozemek, který umožní přístup k budově, 

kterou má firma ve svém vlastnictví.

Připomínky k výše uvedenému záměru mohou občané podávat do konání příštího veřejného 

zasedání ( termín zasedání bude zveřejněn na úřední desce) v kanceláři obecního úřadu.

Na zasedání starosta informoval zastupitelé o bezúplatném převodu pozemků v roce 2011 a 

2012 od Pozemkového fondu ČR. Celkem bylo doposud získáno 241 052 m2 pozemků. 

Hodnota těchto pozemků byla vyčíslena částkou 1 507 346,- Kč.

Starosta dále informoval o těžbě dřeva z obecního lesa. Celkem bylo vytěženo 200 m3 dřeva.

Větší část dřeva bude po manipulaci využita jako palivové dřevo. Palivové dřevo bude opět 

umístěno v pronajatém areálu firmy Atmos. Níže jsou uvedeny ceny za palivové dřevo, které 

mohou zájemci objednat u Obecního úřadu v Oknech (tel.: 487 876 134, 487 876 122)

                                    

o měkké                 550,- Kč za běžný metr

o tvrdé                   650,- Kč za běžný metr

Výše uvedené ceny jsou bez dopravy.

Oznámení o záměru směnit pozemky

Obec Okna zveřejňuje podle § 39,odst.1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a na 

základě usnesení č. 75/2012 z veřejného zasedání obce ze dne 7.11.2012 -  záměr směnit 

níže uvedené pozemky:

o p.č. 180/2, ostatní plocha o výměře 1 329 m2

o p.č. 174/4, ostatní plocha o výměře   387 m2

o p.č. 168/4,trvalý travní porost o výměře 2 454 m2

o p.č. 168/1,vodní plocha o výměře 8 467 m2

vše v k.ú. Okna v Podbezdězí ve vlastnictví P+K, s.r.o.

za část pozemku p.č. 312/3, ostatní plocha o výměře 3 341 m2

v k.ú. Okna v Podbezdězí v majetku Obce Okna.

předmětem směny je výměra cca 860 m2
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VOLBY  DO  ZASTUPITELSTEV KRAJŮ  KONANÉ  DNE  12.10. – 13.10.2012

Výsledky hlasování – OBEC OKNA

Voliči v 
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v 

%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% 
platných

hlasů

242 96 39,67       96    92     95,83

                                Kandidátní listina
Platné hlasy

číslo                 název Celk. v %

12 Koalice KDU-ČSL a SsČR 2 2,17

23 Starostové pro Liberecký kraj 18 19,56

43 Komunistická str.Čech a Moravy 40 43,47

49 SUVERENITA - Blok JB pro LBK 1 1,08

53 DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 1 1,08

60 Česká str.sociálně demokrat. 12 13,04

62 TOP 09 a Starostové 1 1,08

69 ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ 5 5,43

70 Občanská demokratická strana 7 7,60

72 Česká strana selského rozumu 2 2,17

77 Strana svobodných občanů 2 2,17

90 Nová budoucn.pro Liberecký kraj 1 1,08
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OZNÁMENÍ  O  PŘERUŠENÍ  DODÁVKY  ELEKTŘINY

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení 

dodávky elektřiny:      OBEC  OKNA    

DNE: 15.11.2012  od 8:00  do  11:00 hodin   

Děkujeme Vám za pochopení.    ČEZ  Distribuce, a.s.

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

Blahopřejeme jubilantům, kteří v listopadu a prosinci oslavili
nebo oslaví životní jubileum.

Karel Holan, František Formánek, Dáša Prokešová, Jarmila Gottsteinová, 
Dagmar Charamzová, Martin Janoušek, Jan Zach, Sára Rejnartová.

   

Informace ze ZŠ a MŠ Okna

V pátek 9. listopadu jede škola na výlet do Prahy. Výlet bude opravdu bohatý a náročný. 

Začínáme na Pražském hradě, kde si prohlédneme Zlatou uličku. Poté se přemístíme do 

Štefánikovy hvězdárny na Petříně. Je pro nás připraven pořad o Měsíci a vesmíru. Pokud 

budeme mít štěstí, budeme dalekohledem pozorovat Slunce. Projdeme Malou Stranou přes 

Karlův most na Staroměstské náměstí. Prohlédneme si Pražský orloj.

Odpočineme si v kavárně Vesmírna a vpodvečer shlédneme představení Můj atlas světa v 

divadle Minor. Po představení budeme mít možnost prohlédnout si zákulisí divadla.

V pondělí 19. listopadu se koná první z vánočních keramických dílen u Valentů na Housce. 

Děti budou mít možnost vytvořit si dárky na vánoce. Druhá dílna je naplánována na středu 5. 

prosince.

Ve čtvrtek 15. listopadu od 8 do 11 hodin proběhne odstávka elektrického proudu v celé 

obci. Školní jídelna nebude ten den vařit pro cizí strávníky. Děti ze školy a školky dostanou 

studený oběd. Vzhledem k tomu, že nepůjde topení, může být ve školce chladněji.

Chtěli bychom poděkovat paní Kadeřávkové za výtvarné potřeby pro školku. Velký dík patří 

všem dětem a rodičům, kteří nasbírali kaštany a žaludy. 

za ZŠ a MŠ Okna Veronika Žáková




