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 Okna – kanalizace a ČOV 
Vážení občané, termín dokončení stavby byl prodloužen do konce června 

2022. Zbývá odzkoušení domácích čerpacích jednotek čistou vodou, dokončení a 

odzkoušení čístírny odpadních vod za fotbalovým hřištěm, dovybavení 

elektrorozvaděčů  a přípravu přepojení bytových domů. 

Ještě zbývá dovybavení DČJ U 17 nemovitostí. 

Budou probíhat úpravy dotčených ploch a opravy komunikací, hlavní přes obec a 

samozřejmě i narušených místních komunikací. 

Mějte prosím trpělivost s odkrytými DČJ, po odzkoušení se částečně zasypou a 

bude se čekat na zprovoznění čistírny, aby se mohlo přepojovat a pak se teprve 

může zasypat. 

Kdo má odkrytý odpad z domu, zavolejte buď mě nebo stavbyvedoucímu, vyvrtají 

vám otvor do nádoby. 

Budujeme tlakovou kanalizaci a ta je náročnější oproti gravitační. Je náročnější pro 

stavbu ale i pro vás. Do odpadu nesmí přijít věci, které tam nepatří. 

Je to důvod, proč vás všechny zveme na veřejnou schůzi s následujícím programem: 

 

Termín veřejné schůze: Středa 4.5.2022 od 17.00 hodin  

Místo: Obecní úřad Okna - víceúčelová místnost  

Program:  

1) Seznámení s provozem domácí čerpací jednotky. 

Co nepatří do odpadu a co způsobí poruchu čerpadla vám vysvětlí pan 

Michal Krbec ze společnosti AQ SPOL s.ro., dodavatel nádob včetně 

příslušenství ( čerpadla, elektrorozvaděče ). 

 

2) Stavbyvedoucí pan Pokrupa vám řekne předpokládaný termín přepojení 

odpadu z vaší kanalizace do DČJ a způsob jakým bude přepojování probíhat. 

 

3) Přítomní zastupitelé vás seznámí s návrhem smluv o smlouvách budoucích 

mezi obcí a občany, které řeší vlastnictví a užívání kanalizačních přípojek 

během 10-ti let udržitelnosti projektu a převod do vlastnictví po 10-ti letech. 

 

                                                                                                                      Eva Müllerová 
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci dubnu oslavili 

nebo oslaví životní jubileum: 

 

Jaroslav Kavan, Jarmila Meixnerová, Jaroslav Pek, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sběrový den 
Připomínám svozový den v sobotu 23.4.2022. 

Sváží se nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev 
 a oleje, vyjeté oleje apod, objemné odpady – matrace, nábytek, koberce, 

pneumatiky, podlahová krytina, apod., výrobky pro zpětný odběr - lednice, 

televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky apod. 

U separátních kontejnerů u Zemanů            9 20  –  1000 hod. 

U Obecního úřadu                                          10 20    – 1030 hod. 

  Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec. 
   Více bylo v březnovém zpravodaji. 

 Očkování psů a koček 
Termín očkování: neděle 15.5.2022 od 11.00 – 11.30 hod 

Místo: Obecní úřad Okna - víceúčelová místnost  

Cena: Kombinace včetně vztekliny 450,-Kč. 

Pouze vzteklina 300,-Kč. 

Ke koupi opět nabídka veterinárních přípravků. 

Očkování bude provádět MVDr. Martin Russ ze Sosnové. 

 

 Sběrný dvůr v areálu firmy Atmos 
Sběrný dvůr je od dubna otevřený 2x za týden: 

Středa:    15.00  -  15.30 hodin  

Sobota:   13.00  -  13.30 hodin 

 

 

 

 

 
  

           Radka Kalač, Michal Markvart, Jan Henc, 
             Vít Michal Weber 
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VÝTAH USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 23.3.2022 

Přítomno: 7 zastupitelů –  Eva Müllerová, Michal Grolmus, Hana Uhlířová, Květoslava Doubková,   

Ivana Horčíková, Karel Holan, Libor Henc 

Usn. č. 26/2022 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  projednání  schválení žádosti o spolufinancování stavby  

CL043005 „Okna, p.p.č. 180/2 -kanalizace a COV 95RD+2BD“ Severočeskou vodárenskou 

společností as., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469, DIČ: CZ49D99469. 

Přípravu smlouvy o provozování kanalizace a čistírny odpadních vod v Oknech Severočeskou 

vodárenskou společností a. s. (dále SVS, a.s. ) a přípravu smlouvy o budoucí smlouvě o předání po 

uplynutí 10-ti let doby udržitelnosti projektu „Okna – odkanalizování obce a ČOV“ do majetku 

SVS a. s. schválilo zastupitelstvo obce 3.11.2021, usnesením 138/2021. 

Žádost o nadstardantní příspěvek od SVS a.s. se připraví a podá po vypracování změnového listu 

č. 2 a Dodatku č. 3.  ke smlouvě o dílo na akci „Okna – odkanalizování obce a ČOV“. 

Usn. č. 27/2022 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí,  nabídku servisu a havarijní služby od Severočeské servisní 

a.s., Přítkovská 1689/14, Tmovany, 415 01 Teplice, která spadá do režimu veřejné zakázky 

malého rozsahu a může se zadat mimo režim ZZVZ  (zákon o zadávání veřejných zakázek). 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke směrnici pro zadávání veřejných zakázek obce Okna 

číslo 34/2018 ze dne 25.4.2018 pro vyjímku na servisní služby, servis a havárie kanalizačních 

přípojek včetně domácích čerpacích jednotek Severočeskou vodárenskou společností, z důvodu 

pokrytí naší oblasti uvedenou společností, která je patřičně vybavená zařízením a proškolenými 

pracovníky  pro servis a havarijní opravy.   

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku vyžádáním návrhu servisní smlouvy. 

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

VÝTAH USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 12.4.2022 

Přítomno: 6 zastupitelů –  Eva Müllerová, Michal Grolmus, Hana Uhlířová, Květoslava Doubková,    

Libor Henc, Karel Holan            Omluven: Ivana Horčíková 

Usn. č. 33/2022 

Zastupitelstvo obce projednalo a  schvaluje  návrh Dodatku č. 3  ke  Smlouvě o dílo uzavřené 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci: „Okna – 

odkanalizování obce a ČOV“ ze dne 15.2.2021, včetně  změnového listu č.2 na vícepráce a 

méněpráce schválených technickým dozorem investora. V návrhu Dodatku  č.3  se prodlužuje 

termín  dokončení výše uvedené stavby do 30.6.2022a vícepráce včetně DPH  ve výši 

1 459 515,15 Kč. Navýšení rozpočtu stavby a z toho vyplývající změna termínu dokončení díla řeší 

upřesnění projektové dokumentace v průběhu stavby včetně dodatečných požadavků budoucího 

provozovatele. 

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

Celé znění usnesení naleznete na web. stránkách obce www.obecokna.cz v záložce -  Obecní úřad 

- hospodaření obce.                                                                                                            E. Müllerová  

Termín příštího zasedání úterý 10. května 2022 od 17.00 hodin. 
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                Jaroslava Janková,  
, Martin Janoušek, Jonáš Benák 
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