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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Veřejné zasedání zastupitelstva naší obce se konalo ve středu 5.září tohoto roku.
Prvním bodem jednání bylo projednání zániku mandátu zastupitele Ivety Formánkové
z důvodu jejího přihlášení se k trvalému pobytu mimo obec Okna.
Z tohoto důvodu došlo dle § 55 zákona č.491/2001 Sb. k zániku jejího mandátu v průběhu
volebního období a to dne 30.7.2012. V souladu s § 56 stejného zákona nastupuje na takto
uprázdněný mandát zastupitele dnem 31.7.2012 první náhradník z kandidátní listiny.
Po odmítnutí prvního náhradníka Jitky Slavíkové nastupuje na uprázdněný mandát druhý
náhradník z kandidátní listiny, kterým je Květoslava Doubková.
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí složení slibu člena zastupitelstva pí Doubkové.
Dalším bodem jednání bylo projednání výstavby komunikace na pozemku u fotbalového
hřiště, který je určen k výstavbě rodinných domů. Jedná se o výstavbu prozatímní
komunikace, kde bude sejmuta ornice a bude položena podkladní vrstva z drceného
kameniva. Celková délka této komunikace je cca 500 m.
Protože předpokládaná cena za toto dílo bude vyšší jak 500 000,- Kč bez DPH, je dle
směrnice obce Okna, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, nutno vyzvat nejméně
3 dodavatele k předložení nabídky. Protože jsou prozatím k dispozici pouze dvě nabídky, má
starosta za úkol opatřit další nabídku na tuto akci. Dále je nutno zajistit prodloužení termínu
dokončení stavby u stavebního povolení na stavbu „Infrastruktura pro výstavbu rodinných
domů“ . O toto prodloužení termínu je již zažádáno od června tohoto roku na Odboru dopravy
Městského úřadu Česká Lípa.
I když je již prodáno 6 pozemků, výstavba u většiny majitelů pozemků na výstavbu RD
nebyla zahájena.
Z těchto důvodů zastupitelstvo rozhodlo, že bude výstavba komunikace zahrnuta do návrhu
rozpočtu na rok 2013 a v případě schválení rozpočtu by byla akce provedena v první polovině
příštího roku.
V tomto bodu programu zasedání starosta také informoval o průběhu prodeje pozemků na
výstavbu RD. Celkem již bylo prodáno 6 pozemků a obec získala na svůj účet z prodeje
těchto pozemků 2 338 109,- Kč. Na další pozemek je již provedena rezervační smlouva a se
zájemci o další dva pozemky jedná realitní kancelář.
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Na zasedání zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemku p.č. 333/2 ost.plocha o výměře
499 m2 od realitní kanceláře Vesta, která prodává pozemky Státního statku Česká Kamenice
v likvidaci. Jedná se o pozemek v těsné blízkosti místní komunikace směrem k železničnímu
přejezdu k Státním hmotným rezervám (úložiště).
Dále byla předložena nabídka na zhotovení zemního protlaku pod komunikací p.č. 855/2.
Tato místní komunikace vede k železničnímu přejezdu u rodinného domu manželů
Brigulových. Cenová nabídka na zemní protlak v délce 5 m je ve výši 31 200,- Kč. Žadatel o
provedení zemního protlaku pod touto komunikací se domnívá, že touto akcí bude vyřešeno
odvodnění dešťové vody z této lokality. Zastupitelstvo se bude nabídkou na zhotovení
protlaku zabývat po provedeném místním šetření. Dále je nutno aby žádost byla písemná a
podpořena občany, kteří v této lokalitě mají své rodinné domy.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh na zakoupení 2 kusů bezpečných fotbalových branek,
které budou umístěny na nové travnaté fotbalové hřiště pro děti.
Dále bylo na zasedání schváleno zveřejnění záměru prodat pozemky v majetku obce. Jedná se
o pozemky st.p.č. 91/2 a p.č. 269/5, které se nachází v těsné blízkosti domu č.p. 85. Záměr
obce je zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu a elektronické úřední desce na webových
stránkách naší obce.
Starosta na zasedání informoval zastupitele o podaných žádostech o dotaci v roce 2012.
Z Grantového fondu Libereckého kraje byla podána žádost o podporu na akce.
- oprava části místní komunikace v Oknech
- instalace měřiče rychlosti v obci
Tyto akce nebyly podpořeny a z tohoto důvodu nebudou uskutečněny.
Nebyla také podpořena naše žádost o opravu křížku u autobusové zastávky. Tato žádost byla
podána prostřednictvím Mikroregionu Podralsko, kterého jsme členem.
Naše obec získala dotaci ve výši 280 000,- Kč na výstavbu malého fotbalového travnatého
hřiště pro děti. Tato dotace byla získána od Ministerstva pro místní rozvoj z programu
„Podpora a rozvoj venkova“.
V rámci „Programu pro vítěze ocenění ZELENÁ STUHA péče o zeleň a životní prostředí“
byla zaregistrována naše žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR. Žádost
byla podána na akci: „Odborné ošetření stromů dle dendrologického průzkumu a výsadba
nových stromů v obci Okna“. Požadovaná podpora na tuto akci je ve výši 400 000,- Kč.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši 420 000,- Kč.
Krajský úřad Libereckého kraje, podle „Zásad a organizačního zajištění pro poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu Libereckého kraje“,
poskytl finanční příspěvek naší obci ve výši 57 392,- Kč. Příspěvek byl poskytnut na umělou
obnovu sadbou, která byla provedena v jarních měsících letošního roku. Žádost o dotaci byla
zpracována odborným lesním hospodářem p. Meixnerem.
Na zasedání byl také podán návrh na výrobu kalendářů na rok 2013 s fotografiemi naší
obce.Nabídka na zhotovení těchto kalendářů nebyla zastupitelstvem schválena.
Stanislav Havlín - starosta
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Ve čtvrtek 6.září se uskutečnil první trénink na novém fotbalovém hřišti v Oknech.
Vedení tréninku se ujal p. Pavel Hloušek, kterému pomáhá p.Marek Adámik.
Prvního tréninku se zúčastnilo 10 malých fotbalistů.
Další tréninky, na které srdečně zveme malé fotbalisty, se uskuteční vždy
ve středu od 17:00 hodin a v sobotu od 16:00 hodin.
TJ Okna - fotbalový oddíl

Jarnídomácí
domácízápasy
zápasyfotbalového
fotbalovéhooddílu
oddíluTJ
TJOkna
Okna
Jarní
– Holany sobotasobota
1.9.2012
hod. (1:2)
Okna Okna
– Holany
1.9.2012
17:00 17:00
hod. (1:2)
– Sosnová sobotasobota
15.9.2012
Okna Okna
– Sosnová
15.9.2012
16:30 16:30
hod. hod.
Okna
–
Žandov
sobota
29.9.2012
16:30
Okna – Žandov
sobota 29.9.2012 16:30 hod. hod.
– H.Libchava
13.10.2012
Okna Okna
– H.Libchava
sobotasobota
13.10.2012
16:00 16:00
hod. hod.

UPOZORNĚNÍ:
V tomto týdnu bude opět prováděno odborné ošetření stromů v naší obci. Rostlinný
odpad z tohoto ošetření bude odvážen na určené místo za fotbalovým hřištěm, kde
bude poté provedena likvidace tohoto odpadu štěpkováním.

Prodejní trhy
Prodejní
trhy
se uskuteční
v pátek
21. září
se
uskuteční
v
pátek
21. září
na náměstí Republiky v Doksech.
na náměstí Republiky v Doksech.

Blahopřejeme jubilantům, kteří v srpnu a září oslavili
nebo oslaví životní jubileum.
Františka Horčičková, Jan Kaňkovský, Martin Bucek, Balbína Králová.
Všem jubilantům blahopřejeme.
Vítáme nové občánky naší obce:
Václav Pazderník (květen 2012), Michaela Hurábová (červenec 2012)
Blahopřejeme rodičům.
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Informace ze ZŠ a MŠ Okna
Tento rok bude pro nás rokem velkých změn. Týkají se hlavně
personálního složení učitelského sboru.
Paní ředitelka Iveta Myšková nastoupila v srpnu na mateřskou
dovolenou. Po dobu její nepřítomnosti byla řízením pověřena Veronika
Žáková. Mateřskou školku povede Iveta Steimarová.
Vzhledem k zhoršujícím se finančním podmínkám byl počet učitelek v
základní škole snížen. Nebudeme už moci dělit hodiny a děti budou
vyučovány ve svých třídách.
První třídu (1. a 2. ročník) povede Barbora Myšková, druhou třídu
(3., 4. a 5. ročník) povede Veronika Žáková.
Další pedagogickou silou ve škole je Petra Májová, která bude učit
výtvarnou a pracovní výchovu, bude asistovat dvěma integrovaným
žákům s postižením a také povede školní družinu.
V mateřské školce zatím zůstávají stejné učitelky, Iveta Steimarová
a Pavla Štěrbová. Michaela Králová nastoupí po mateřské dovolené až
na jaře.
Nenechte se splést "novou" osobou ve školce - paní Steimarovou. Paní
Formánková pouze změnila jméno.
Do školy nastoupilo v září 28 dětí. Ve školce je dětí 27. Všem
přejeme v novém školním roce hodně radosti, úspěchů a chuti do
práce!
Škola hledá rodiče a přátele školy ochotné vést kroužky zájmových
činností pro děti.
Připravujeme kurz angličtiny pro mírně pokročilé. Zájemci se mohou
obracet na Veroniku Žákovou, tel.: 604 483 462.
V pátek 14. září se koná výlet na festival Jičín město pohádky.
Zúčastnit se mohou i předškoláci, rodiče a zájemci z řad veřejnosti.
Cena 200 Kč.
Rádi bychom poděkovali manželům Hegenbartovým za jejich dar 10 000
Kč pro mateřskou školku. Peníze byly použity na nákup didaktické
pomůcky a herního prvku na zahradu MŠ.
Více informací o škole a školce, fotografie z akcí najdete na:
skola.obecokna.cz
Za ZŠ a MŠ Okna Veronika Žáková
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