OKENSKÝ ZPRAVODAJ
ÚNOR 2022

Informace pro občany
 Dopravní značení v obci
Provoz na komunikaci od dětského hřiště kolem Základní školy je omezen dopravními
značkami „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Dopravní
obsluze vjezd povolen“.
Dopravní obsluhou se rozumí „vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské,
údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované
osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost“ (vyhláška č
294/2015 Sb.).
Doplnění dopravního značení jsme zařídili na žádost občanů bydlících kolem školy. Byla nám
doručena stížnost na nepřehlednou situaci u školy, kdy rodiče najíždí až ke vchodu,
ponechávání aut před výjezdy z domů a ponechávávání i nastartovaných aut během
vyřizování záležitostí ve škole.
Dle informací ze školy, paní ředitelka rodiče upozornila na možnost zajet na parkoviště a děti
odvést do školy, nebo najet k nádraží ČD, odkud mohou starší děcka dojít po chodníku do
školy. Situace se nezlepšila, proto jsme volili výše uvedené řešení na žádost občanů obce a
pro bezpečnost dětí pohybujících se v okolí školy a na dětském hřišti.

 Kanalizace a ČOV
Dlužím vám vysvětlení proč jsme se na zastupitelstvu obce rozhodli požádat o provozování
kanalizace a ČOV Severočeskou vodárenskou společností. Malá obec jako je naše nemá
k dispozici potřebná zařízení pro obsluhu a opravu ČOV a kanalizace. ( Doplňování síranu,
fosforu, odvážení kalu atd. ) Museli bychom tyto služby sjednat. S přihlédnutím k tomu, že
jsme akcionáři SVS a v naší oblasti je to jediná společnost pro zajištění kompletních služeb se
tato možnost nabízela.
Pokud by obec provozovala sama, stočné, které se řídí výpočtem dle nákladů v rámci
dodržování zásad dotačního programu SFŽP, by bylo o dost vyšší. Pokud vše dopadne bude
stočné regionální.
K provozování se vyjadřoval SčVAK a v majetkové komisi byla žádost schválena. Musí se
schválit ještě v představenstvu SVS ( Severočeská vodárenská společnost ). S požadavky
SvČAKU se navýšily i vícenáklady stavby – doplnění DČJ zdvihacím zařízením, požadované
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

změny na čistírně odpadních vod – vše vede k vylepšení funkcí a lepší manipulaci při
opravách.
Vícenáklady by se měli vykompenzovat příspěvkem SVS o kterém bude představenstvo SVS
rozhodovat. V případě schválení v představenstvu se změní i náš postup ohledně smluv
s občany.
Smlouvy na odvádění odpadních vod se budou uzavírat se Sčvakem a.s.
Smlouvy o nájmu přípojky s DČJ na 10 let po dobu udržitelnosti projektu budete uzavírat
s obcí. ( Obec musí být vlastníkem po dobu udržitelnosti projektu – 10 let.)
Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu přípojky s DČJ po 10 - ti letech do majetku občanů
rovněž s obcí.
Vše za předpokladu, že dopadne dobře naše žádost ohledně provozování a budoucím
předání po 10-ti letech do majetku SVS.
Jedná se o předání hlavního řádu a čistírny odpadních vod.
Přípojky a DČJ SVS nepřevezme. Jednáme o servisní a havarijní smlouvě pro DČJ se SčVAKEM.
Nabídku předloží na příštím kontrolním dnu.
Všechno bude probíhat postupně, rok trvá zkušební provoz a v tomto mezičase se potřebné
náležitosti budou vyřizovat.
Termín spuštění zkušebního provozu se pravděpodobně prodouží cca o 1 až 2 měsíce.
Nový harmonogram prací firma VHS TECHNOLOGY teprve dodá.
Volné kabely od elektrorozvaděče bude stavební firma zakrývat.
DČJ pro bytové domy budou dvě. Jedna pro čp. 34, 35 a jedna pro čp. 6,7,8,9.
Přípravu elektriky a přepojení budeme řešit s OSBD.
Opět žádám občany o spolupráci:
1) Kdo má připravený el. kabel pro rozvaděč – nahlaste na obecním ůřadě
( 724 168 476, starosta@obecokna.cz ). Kdo nemá kabel připravený a má nádobu na
odpad usazenou a vytaženou chráničku k místu, kde bude elektrorozvaděč, oslovte
místní elektrikáře:
Pan Jareš 602 296 224
Pan Vyvíjal 607 549 732
Pan Hladík 735 994 703
Požadujte revizi, je pro vás důležitá !
Revize provádí pan Fridrich 723 535 105.
2) Termín kdy se budete moci přepojit na kanalizaci včas oznámíme.
Někdo si provede přepojení sám nebo se má na koho obrátit.
Ti z vás, kteří budou potřebovat s přepojením pomoci, nahlaste tuto informaci na
našem Obecním úřadě.

 Komunální odpad
Ještě pár slov k třídění odpadu. Za uložení směsného odpadu platíme na skládce 500,-Kč za
tunu. Jedná se o třídící slevu, ovšem pouze do 60 tun odpadu. Po překročení tohoto množství
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již nebude platit třídící sleva a cena za tunu odpadu bude 900,-Kč. S tím nám samozřejmě
naroste cena od firmy AVE za výklopy popelnic.
Prosím třiďte odpady, aby směsného odpadu bylo co nejméně.
Z tohoto důvodu nechceme brát do kontejneru na sběrném dvoře velké kusy nábytku,
sedačky, matrace – započítává se nám na skládce do směsného odpadu. Kontejner má název
velkoobjemový, ale je určený pro směsný komunální odpad pro případ, že zrovna máte více
odpadu, nevejde se vám do popelnice, tak ho můžete přivést.
Velké kusy ponechte prosím na jarní a podzimní svoz velkoobjomových a nebezpečných
odpadů a elektroodpadů.
Za loňský rok jsme kritéria pro třídící slevu nepřekročili. Poplatky za odpad se nezvedaly.
Eva Müllerová

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci únoru oslavili
nebo oslaví životní jubileum:
Zdeněk Ort, Hana Uhlířová, Zdeňka Šimonová,
Dana Rážová, Michaela Mlejnková, Miroslav Brůžek,
Matěj Slavík, Klára Slavíková

VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 9.2.2022
Přítomno: 7 zastupitelů – Eva Müllerová, Michal Grolmus, Hana Uhlířová, Květoslava
Doubková, Ivana Horčíková, Karel Holan, Libor Henc
Usn. č. 12/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání byla splněna.
Usn. č. 13/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Partnerskou smlouvu na zajištění předfinancování projektu
„Posílení strategického řízení ve Svazku obcí Máchův kraj“ mezi Svazkem obcí Máchův kraj
(SOMK) se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy, IČ: 71202056 a obcemi
zúčastněnými v projektu mezi které patří obec Okna. Předmětem projektu pro naši obec je
pasport veřejného osvětlení a pasport hřbitova - částka předfinancování 61 898,-Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem výše uvedené Partnerské smlouvy.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 14/2022
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o dotaci pro Útulek Dogsy, z.s.,Komenského 174,
Doksy 472 01, IČO organizace: 05774845, kteří žádají o příspěvek ve výši 30 000,-Kč.
Zastupitelstvo si je vědomo, že zatoulaná a odložená zvířata je třeba někde umístit a
s Útulkem Dogsy má dobré zkušenosti. Zastupitelstvo obce schvaluje přispět finančním
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příspěvkem ve výši 10 000,-Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem darovací
smlouvy.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 15/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci: „Okna – odkanalizování obce a
ČOV“ dne 15.2.2021, který řeší navýšení nákladů stavby o 2 483 956,99 Kč dle předložených
změnových listů na vícepráce a méněpráce schválených technickým dozorem investora.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 2.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 16/222
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 2/2022, kde došlo ke změnám rozpočtu
následně: rozpočet obce byl v příjmové části navýšen o částku 2 958 957,85 Kč a ve výdajové
části navýšen o částku 2 958 957,85 Kč. Ostatní změny jsou přesuny mezi paragrafy.
2 958 957,85 dotace kanalizace, 10 000,-Kč příspěvek pro útulek Dogsy, 61 898,-Kč
předfinancování pasportů hřbitova a VO. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem
hospodaření obce k 31.1.2022 a bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 17/2022
Zastupitelstvo obce projednalo prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 301/3 do
31.1.2023 a schvaluje vyvěšení záměru pronajmout část pozemku p.č. 301/3 v k. ú. Okna
v Podbezdězí o výměře 270 m2 za cenu 2,-Kč/1m2/1 rok.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn.č. 18/2022
Zastupitelstvo obce projednalo prodloužení nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 301/34
na dobu neurčitou a schvaluje vyvěšení záměru pronajmout část pozemku p.č. 301/34 v k. ú.
Okna v Podbezdězí o výměře 84 m2 za cenu 2,-Kč/1m2/1 rok.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 19/2022
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení části pozemku p. č. 178/1 k. ú. Okna
v Podbezdězí a schvaluje uvedený pozemek neprodávat, zachovat celý pozemek p. č. 178/1
v k.ú. Okna v Podbezdězí o výměře 6 606 m2 v majetku obce.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 20/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje připojení k akci Vlajka pro Tibet 2022 vyvěšením tibetské
vlajky 10. března 2022.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Eva Müllerová
Termín příštího zasedání zastupitelstva obce Okna: 23.3.2022 od 17.00 hodin
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