
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 1 
 

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 26.11.2015 A 

17.12.2015 . 

 

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA 26.11.2015 (přítomno 6, omluven 

1 zastupitel) 

Usn. č. 131/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2016 pro Základní a Mateřskou školu 

Okna, příspěvkovou organizaci. Příspěvek na rok 2016 bude ve výši 878 000,-Kč. 

Hlasování:                  pro: 6                         proti: 0                      zdržel: 0               zajistí: starostka   

 Usn. č. 132/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nevyrovnaného rozpočtu na rok 2016 pro obec Okna 

v celkové výši příjmů 4 262 200,-Kč a v celkové výši výdajů 4 662 200,-Kč s tím, že saldo 

hospodaření je vyjádřeno financováním třídy 8 ( Položka 8115 změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech). Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky 

z minulých let. Návrh rozpočtu bude po dobu 15 dnů vyvěšen na klasické i elektronické desce  

obecního úřadu. Připomínky mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na zasedání ZO, 

které bude rozpočet na rok 2016 projednávat. Termín zasedání bude zveřejněn v zákonné 

lhůtě. 

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                        zdržel: 0              zajistí:starostka     
Usn. č. 133/2015   

Zastupitelstvo obce schvaluje jako vlastník pozemku p.č. 830/1 v  kat. území Bezděz,  žádost  
o realizaci projektu rekonstrukce mostu III/25915 Bezděz, ev. č. 25915-1 

Hlasování:                    pro: 6                        proti: 0                        zdržel: 0            zajistí :starostka    
Usn č. 134/2015  
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o podání dotace na zakoupení nového počitače do 

knihovny z dotačního programu Ministerstva kultury VISK3. 

Hlasování:                    pro: 6                        proti: 0                        zdržel: 0            zajistí :starostka    
Usn. č. 135/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku 2/2015 o místním poplatku 

za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Vyhláška bude vyvěšena 15 dnů na úřední desce OÚ klasické i elektronické. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016. 

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                        zdržel: 0              zajistí:starostka   
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci prosinci oslavili 

 

 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KTERÉ SE KONALO 17.12.2015: 

Přítomno 7 zastupitelů 

Usn. č. 138/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje nevyrovnaný rozpočet na rok 2016 pro obec Okna v celkové 

výši příjmů 4 262 200,-Kč a v celkové výši výdajů 4 662 200,-Kč s tím, že saldo hospodaření je 

vyjádřeno financováním třídy 8 ( Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech). Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky z minulých let.  

Hlasování:                   pro: 6                        proti: 0                        zdržel: 1              zajistí:starostka     
Usn. č. 139/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku 2/2015 o místním poplatku 

za provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Vyhláška byla vyvěšena 15 dnů na úřední desce OÚ klasické i elektronické. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016. 

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

Usn.č. 140/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku 3/2015 o stanovení pravidel 

pro pohyb psů na veřejném prostranství. Vyhláška bude vyvěšena 15 dnů na úřední desce 

OÚ klasické i elektronické.Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího 

vyhlášení. 

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

Usn.141/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku 4/2015 o místním poplatku  

ze psů. Vyhláška bude vyvěšena 15 dnů na úřední desce OÚ klasické i elektronické.Tato 

vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016. 

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

                                                                                                                          Eva Müllerová 

 

     

nebo oslaví životní jubileum:  

 

Zbyněk Dlouhý, Věra Fabiánková, Václav Hluchý, Věra Klognerová, 

Dalibor Tvrdek, Lucie Uhlířová, Miloš Zeman   

                                

 

 

                           INFORMACE PRO OBČANY: 

 

Změny v nové obecně závazné vyhlášce 2/2015 
 

Sazba místního poplatku za odvoz odpadů v roce 2016 bude činit 600.-Kč. 
 

(1) Sazba poplatku činí 600 Kč a je tvořena: 
a) z částky 0 Kč za kalendářní rok a 
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b) z částky 600 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě 
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 
 

(2) Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 
275 092 Kč a byly rozúčtovány takto: 
Náklady celkem 275092 Kč děleno 361 poplatníků celkem (počet osob s pobytem na 
území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve 
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 762 Kč Z této částky je 
stanovena sazba poplatku dle Čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 600 Kč.  
 

Osvobození a úlevy 
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je1) 
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého, 

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením 
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

(1) Obec od poplatku osvobozuje poplatníky, kteří mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny 
Obecního úřadu Okna, na území obce se nezdržují a jejich pobyt není znám. 

 
(2) Obec od poplatku osvobozuje poplatníky s pobytem na území obce Okna podle Čl. 2 

odst. 1 písm. a) vyhlášky, kteří doloží, že jsou studentem do 26 let věku, který je 
ubytován po dobu svého studia na území jiné obce. 
 

(3) Obec od poplatku dále osvobozuje poplatníky s pobytem na území obce Okna podle 
Čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, kteří prokazatelně doloží, že se v příslušném 
kalendářním roce nezdržují nepřetržitě více než 6 měsíců na území obce Okna 
z důvodu: 

a) umístění ve zdravotnickém zařízení2), 
b) výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody, 
c) nepřetržitého pobytu mimo území obce Okna, tj. v zahraničí nebo v jiné 

obci na území České republiky, pokud prokazatelně hradí náklady na sběr 
a svoz komunálního odpadu v místě svého skutečného pobytu. 

(4) Obec poskytuje úlevu ve výši 100 Kč poplatníkům, kteří doloží, že k vytápění používají 
pouze elektrickou energii nebo plyn. 

(5) Obec dále poskytuje úlevu ve výši 100 Kč poplatníkům, kteří doloží, že jsou poživateli 
starobního důchodu.         
 Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28. února příslušného kalendářní            
roku. 

         Od 1.1.2016 do 28.2.2016 se vyváží na staré známky, svoz opět každý sudý týden. 

První týden v novém roce bude mimořádný svoz. 6. ledna si prosím kdo potřebuje, vyvezte 

popelnice a ponechte do vývozu. 

Změny v nové obecně závazné vyhlášce 4/2015 o místním poplatku ze psů od 

1.1. 2016:   Sazba poplatku za kalendářní rok činí za každého psa 100 Kč. 

       Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. 

                                                           
 
 

http://obecokna.cz/


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 
 

 
 

Provoz obecního úřadu  o vánočních svátcích: 
 
Středa 23.12.2015 : 8.00 - 12.00 
Středa 30.12.2015 : 8.00 - 12.00 ( bude přítomná pouze p.Čápová) 
 
28.12. – 29.12. – 31.12.2015   -    DOVOLENÁ 
 

 
 

Zprávičky z tradiční školičky  

Seriálek o řemeslech:                                           
 

     Na sklonku listopadu děti ve školce 

přivítaly Karla rybáře, který pohovořil o 

rybách, které žijí v našich rybnících, potůčcích 

a řekách. Karel nám ukázal své rybářské vybavení a dokonce přinesl i živé ryby, které jsme 

společně vypustili do potoka. Dozvěděli jsme se také, že ryba-kapr – patří k tradičním 

pokrmům Vánoc. Nebylo tomu však vždy. Na Vánoce si kapra mohli dopřát lidé jen v 

rybníkářských krajích a jinde pouze v bohatých rodinách. Ostatní se museli spokojit s černým 

kubou nebo jahelníkem. 

     Na počátku prosince si s námi povídali paní kuchařky o svém řemeslném umění, o  

dobrotách, které nám chystají po celý rok v naší školní jídelně a společně jsme si vytvořili 

těsto a upekli výborné dalamánky. 

     S rodiči jsme se potěšili na naší besídce, která se nesla v duchu našich řemesel. Všechny 

rodiče jsme obdarovali svými vlastnoručně vytvořenými dárečky. Nezapomínáme ani na děti, 

které potřebují naši pomoc, pilně sbíráme s rodiči víčka. V loňském roce jsme přispěli svou 

pomocí chlapci, který i díky nám získal naslouchadlo. V letošním roce pomáháme  svým 

střádáním víček - dětem ze stacionáře v České Lípě. 

    Už teď se těšíme na nový rok a lednové dny, které nám zpříjemní ve školičce další 

řemeslníci – Markétka sklářka, zdravotní sestřička Jitka,  ….... ale více už nebudeme 

prozrazovat.   

                                                                                                                                             

Přejeme všem příjemné prožití svátků a do nového roku jen štěstí a zdraví. 

 

Poděkování – panu Karlovi a paní kuchařkám, rodičům za finanční příspěvek dětem  

a všem,  kteří pomáhají naší školičce. 

 

                                  Za MŠ Okna  Iveta Steimarová a Pavla Štěrbová             

  

Přejeme všem občanům klidné vánoční svátky a 

do nového roku pevné zdraví,  štěstí a mnoho 

úspěchů v osobním i pracovním životě. 

                                            Obecní úřad  Okna . 
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