OKENSKÝ ZPRAVODAJ

KVĚTEN 2022

INFORMACE PRO OBČANY
•

Okna -odkanalizování obce a ČOV

Vážení občané, shrnu informace z veřejné schůze ze 4.5.2022 pro ty, kteří se nemohli zúčastnit.
Stavbyvedoucí pan Pokrupa informoval o termínu přepojení na veřejnou kanalizaci, přepojování
začne probíhat během měsíce června, všem včas termín oznámíme.
Pan Krbec seznámil přítomné s provozováním domácích čistících jednotek, čeho se vyvarovat, aby se
nezpůsobila porucha. Především do odpadu nepatří žádné předměty, vlhčené ubrousky, tuky a
chomáče vlasů a samozřejmě chemické látky, které mohou způsobit korozi čerpadla.
Zastupitelé seznámili občany s dalším postupem ohledně smluv.
Po dobu udržitelnosti projektu, to je 10 let, bude vlastnit kanalizaci a ČOV obec. Provozovat bude SVS
a.s. ( Severočeská vodárenská společnost ) na základě nájemní smlouvy. Nájemní smlouva se bude
týkat hlavního řádu a ČOV (čistírny odpadních vod za fotbalovým hřištěm). Po deseti letech předá
obec hlavní řád a ČOV, na základě smlouvy o smlouvě budoucí, do vlastnictví Severočeské vodárenské
společnosti za nadstandardní příspěvek – 50 % vlastních nákladů obce. Příspěvek bude vyplacen po
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na účet obce.
SVS nepřevezme do nájmu a ani do vlastnictví po 10-ti letech kanalizační přípojky. Kanalizační přípojkou
se rozumí samostatná stavba tvořená domácí čerpací jednotkou (dále DČJ) úsekem potrubí od výtoku
z DČJ k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojky bude provozovat 10 let obec. Bude uzavřena
servisní smlouva se Severočeskou servisní společností na pravidelné čištění a revize a na havarijní
službu v případě poruchy.
Občané budou kanalizační přípojku 10 let užívat a po deseti letech na základě smlouvy o smlouvě
budoucí kupní o převodu kanalizační přípojky převede obec kanalizační přípojku do vlastnictví občanů
uzavřením kupní smlouvy o převodu kanalizační přípojky.
Obec bude platit pravidelné čištění, revize a havárie, které nebudou způsobeny uživateli.
Pokud si poruchu způsobí uživatel nedodržením kanalizační řádu, nebo poškozením zařízení
uhradí si opravu sám. Kanalizační řád bude přílohou smlouvy o smlouvě budoucí.
Záměr o prodeji obecního majetku je vyvěšen na úředních deskách (klasické i elektronické) naší obce.
Ceny za prodej jsme volili dle toho, zda se jedná o uznatelné nebo neuznatelné náklady dle dotačního
programu SFŽP v čase, kdy jsme o dotaci žádali.
Neuznatelné jsou firmy a ve většině případů chalupáři.
Uznatelné přípojky cena 2 500,-Kč.
Neuznatelné přípojky cena 5 000,-Kč.
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To samé platí pro bytové domy, jeden byt 2 500,-Kč. U bytových domů se dělala změna oproti projektu,
větší DČJ, 2 čerpadla , celková částka na přípojky pro bytové domy - 969 516,-Kč.
Průměrná částka za přípojku pro soukromé domy – 167 497,-Kč.
Uvedené částky občané uhradí před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační
přípojky, po vyzvání k podpisu smlouvy a to na obecním úřadě nebo zasláním na účet obce.
Způsob úhrady u bytových domů budeme domlouvat s OSBD.
Nechceme tahat, jak se říká občanům peníze z kapes. Musíme se chovat i jako řádní hospodáři a přesto
se snažíme , aby občané platili co nejméně.
Vzor smlouvy je vyvěšen na úřední desce na stránkách obce www.obecokna.cz, nebo k nahlédnutí na
obecním úřadě.
Smlouvy o vypouštění odpadních vod bude zajišťovat SčVAK (Severočeské vodovody a kanalizace).
Cena za stočné bude regionální, za loňský rok byla 50,32 Kč/1 m3.

•

Dovolená na OÚ

Starostka dovolená od 7.6.2022 do 16.6.2022.
Na obecním úřadě bude přítomna účetní paní Čápová.
Úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.
V naléhavých případech volejte místostarostu pana Hence (737 247 800) nebo
paní Čápovou (608 537 769), popřípadě kteréhokoliv zastupitele.

•

Dětský den v Oknech

Dětský den na fotbalovém hřišti v Oknech připravujeme na neděli
5.6.2022 od 12.30 hodin. Zahájí Pepa Popleta svým zábavným
pořadem pro děti. Děcka se mohou těšit na velkou autodráhu,
skákací hrady, slaňování, střelnici a od 14.00 hodin na ukázku
dokských hasičů. Opékání vuřtů a limo zdarma!
Děti přijďte včas, těšíme se na vás !

•

Podzimní volby do zastupitelstev obcí

Informuji občany, kteří chtějí kandidovat do zastupitelstva obce, že na web str. LB kraje
https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2022-do-zastupitelstev-obci byly zveřejněny
následující informace a metodické materiály (proklik je možný i z hlavní web str. KÚ LK
https://www.kraj-lbc.cz/, a to kliknutím na banner k V-ZO 2022) pro podzimní volby.

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci květnu oslavili
nebo oslaví životní jubileum:
Ladislav Jareš, Jaroslava Jarešová, Roman Klogner, Milan Detko,
Bohumila Myslivcová, Milan Vysušil, Daniel Hladík
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VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 10.5.2022
Přítomno: 5 zastupitelů – Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Květoslava Doubková, Libor Henc, Ivana
Horčíková
Omluven: Karel Holan, Michal Grolmus
Usn. č. 41/2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1190400032
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky z 8.4.2021 na projekt
„Okna – odkanalizování obce a ČOV“.
1. Mění se článek III. bod 3 Smlouvy, tabulka se mění takto: čerpání v roce 2021 ve výši
12 794 628,63 Kč a čerpání v roce 2022 ve výši 6 888 835,22 Kč.
2. Dále se mění příloha č. 1 Smlouvy; nová příloha č. 1 Smlouvy je přílohou tohoto Dodatku č. 1 specifické podmínky provozování pro vlastnický model provozování v souvislosti s SVS a aplikací
servisního prvku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem uvedeného dodatku.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 42/2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0633183169 ze dne
25.2.2021 mezi Českou Spořitelnou a.s., IČO 45244782 a obcí Okna, IČO 00673412 na projekt „Okna –
odkanalizování obce a ČOV“.
Mění se článek II, odst. 3, písm. d) smlouvy o úvěru, navýšení ceny díla dle SOD max. na 36 000 000,Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem uvedeného dodatku.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 43/2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu technického dozoru
stavebníka ze dne 11.12.2020 na projekt „Okna – odkanalizování obce a ČOV“. V Dodatku č. 1 se
mění článek II – doba plnění na 14 měsíců od zahájení činnosti a článek III – navýšení smluvní
odměny. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem uvedeného
dodatku.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 44/2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o zajištění výkonu
koordinátora BOZP ze dne 7.1.2021 na projekt „Okna – odkanalizování obce a ČOV“.
V Dodatku č. 1 se mění článek IV – termín plnění se upravuje na 30.6.2022.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem uvedeného dodatku.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 45/2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje zveřejnění záměru o prodeji kanalizačních přípojek
z majetku obce po 10-ti letech udržitelnosti projektu konkrétním uživatelům, včetně přílohy s čísly
popisnými nebo parcelními a čísly přípojek, kterých se záměr týká. Převod kanalizačních přípojek po
10-ti letech udržitelnosti projektu „Okna – odkanalizování obce a ČOV“. bude proveden smlouvou o
budoucí smlouvě kupní a kupní smlouvou o převodu kanalizační přípojky.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Celé znění usnesení naleznete na adrese www.obecokna.cz v kolonce Obecní úřad – Hospodaření obce
Příští zasedání Zastupitelstva obce Okna se koná 1. června 2022 od 17.00 hodin v budově obecního úřadu.

Eva Müllerová
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OKNA:
Vážení občané Oken, uběhly další tři měsíce a my si dovolujeme vás informovat o činnosti základní a
mateřské školy.
Ve třetím čtvrtletí školního roku 2021/2022 se pro nás největší výzvou stalo začlenění válečných
uprchlíků z Ukrajiny. Byli jsme jednou z prvních škol v regionu, která neváhala a snažila se aktivně
pomáhat. Do školy jsme vzali celkem šestnáct žáků a žákyň, do školky dalších pět dětí. Na pracovní
pozice jsme přijali pět učitelek a asistentek. Velmi nám pomohli rodiče, kteří přispívali materiálně a
finančně, někteří i v řádech desetitisíců korun. Snad jste si všimli, že některé Ukrajinky pomáhaly i s
jarními pracemi v Oknech, bez nároku na odměnu. Byl to od nich projev vděčnosti za to, jak je obec
přijala. Mezi brigádnicemi byly i naše učitelky, které měly za sebou nelehké týdny. Některé z nich
prožily před útěkem dny a noci ve sklepích svých domů se svými malými dětmi.
Další výzvou byly projekty Erasmus+. Naše škola uspěla hned se dvěma, což je velký úspěch. Bohužel v
době, kdy cestování po Evropě bylo značně omezeno. Po částečném uvolnění opatření se nám
nahromadily výjezdy. Snažili jsme se maximálně spořit, aby se akcí mohlo zúčastnit více dětí. Díky tomu
deset žáků a žákyň druhého stupně vycestovalo do Severní Makedonie, dalších šest do Portugalska. Ti
z prvního stupně se pak v počtu pěti podívali do francouzské Normandie a další čtyři na azorský ostrov
Terceira. Věříme, že všichni své poznatky či zkušenosti zhodnotí v dalším životě. Letos nás ještě čeká
návštěva z pěti států v rámci projektu, který pracovně nazýváme JOB. Také nás přijede „stínovat“
několik učitelek ze Španělska, které se těší, že v našich školkách a škole načerpají inspiraci.
Velkým oceněním naší práce je skutečnost, že jeden z našich již proběhlých projektů s názvem Ven z
lavic byl vybrán jako jediný v České republice mezi finalisty European Innovoative Teaching Award za
inovativní přístup k výuce.
Po dvou letech se nám podařilo uspořádat lyžařský kurz. Na naší tradiční základnu v krkonošských
Brádlerových boudách vyjelo šedesát žáků a žákyň ze školek i obou stupňů základní školy.
Potěšil nás i zápis do první třídy. Už druhým rokem máme převis zájemců, a tak jsme na běžnou výuku
přijali 20 budoucích prvňáčků a prvňaček, kterým bude třídní učitelku dělat Tereza Laštovka.
Řady akcí se účastní nebo je přímo pořádají naše školky. Malé děti si vyzkoušely aktivity v ekocentru v
Brništi, své dovednosti si ověřily na dopravním hřišti v Kravařích, už podruhé vyzdobily autobusovou
zastávku v Oknech či připravily velikonoční a čarodějnickou stezku.
Naše druhačky Adélka s Bětuškou skončily druhé v pěvecké soutěži. Velmi úspěšná byla vernisáž
pořádaná v dokském kině, z těch nejlepších obrázků vznikne tradiční kalendář malotřídních škol.
V nejbližší době nás čeká pořádání krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list, divadelní přehlídka
Sloupský tyjátr, školy v přírodě atd.
Upozorňujeme, že zápis do školek proběhne 25. května. Snad vyjde počasí na Zahradní slavnost, která
se uskuteční ve středu 29. června. Školky budou v provozu do 15. července a pak od 22. srpna. O
prázdninách se uskuteční dva příměstské tábory a výjezd do rumunského Banátu (tam je zatím
přihlášeno 49 zaměstnanců, dětí i rodičů).
Za MŠ a ZŠ Okna, Mgr. Milan Bárta
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Jiří Dlouhý, Jiří Charamza, Pavla Neumanová,
Jaroslav Šimon

Eva Müllerová
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