OKENSKÝ ZPRAVODAJ
SRPEN 2022
• Okna odkanalizování obce a ČOV
Vážení občané,
věnujte prosím pozornost následujícím informacím.
Od pátku tohoto týdne zahájíme přejímání stavby kanalizace a ČOV. Po předání všech potřebných
náležitostí a převzetí stavby oslovíme SVS a.s. o uzavření nájemní smlouvy na provoz kanalizace a
ČOV. K uzavření smlouvy musíme doložit kompletní požadovanou dokumentaci, kterou schválí a
uloží SčVK a.s. a dá souhlas k podpisu nájemní smlouvy.
Informaci o předání SVS a.s. k provozování na základě podepsané nájemní smlouvy po dobu
deseti let udržitelnosti projektu vyhlásíme rozhlasem, zavoláme, pošleme SMS.
Po obdržení informace o podepsané nájemní smlouvě mezi SVS a obcí Okna prosím postupujte
následně:
1) Nejprve si musíte zajet na zákaznické centrum SčVK do České Lípy a uzavřít smlouvu o
vypouštění odpadních vod.
2) Stavební firmě VHS, konkrétně panu Pokrupovi (737 340 714) zavolejte termín, kdy se na
obecní kanalizaci přepojíte. Přijedou a zprovozní chránič, ventil, šoupě.
3) Skutečnost, že jste přepojeni oznamte na náš obecní úřad.
Omlouvám se za mylnou informaci, kterou mi podala Severočeská servisní a to , že připojovat se
budete moci po kontrole DČJ.
Občané, kteří mají přepojení objednané od firmy VHS pouze nahlásí panu Pokrupovi nebo nám
na úřad, že mají smlouvu o vypouštění odpadních vod vyřízenou a firma je přijede přepojit.
Pro starší občany jsme zajistili sepsání smlouvy na našem úřadě, obdrželi již žádosti o aktualizaci
údajů. Pro všechny seniory to nešlo zajistit. Kdo má studnu nebo se musí dělat přepis, bohužel
musí do České Lípy.
Adresa a pokyny pro objednání na zákaznické centrum:
Smlouvy se budou uzavírat osobně po objednání na tel. čísle 840 111 111 na zákaznickém centru
SčVK na adrese Újezd 1400, Česká Lípa nebo elektronicky po zaslané žádosti na email
info@scvk.cz.
Doklady pro úspěšné sepsání „Smlouvy o odvádění odpadních vod“ při osobní návštěvě jsou:
-

Osobní doklady
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-

-

Smlouvu podepisuje vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci,
případně v zastoupení.
Jestliže je objekt ve vlastnictví více osob, podepisuje smlouvu většinový spoluvlastník nebo
jeden zástupce spoluvlastníků – pověřený plnou mocí od všech ostatních. V případě, že je
objekt ve vlastnictví společného jmění manželů, smlouvu podepisuje jen jeden. Plná moc být
nemusí.
Spojovací číslo SIPU, nebo číslo účtu pro zálohové platby.
Výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenské oprávnění a osvědčení o DIČ u
podnikatelských subjektů.
Současný stav vodoměru a to pouze u objektů s již sepsanou smlouvou na odběr pitné vody.

Při podání žádosti elektronicky napište do předmětu emailu žádost o sepsání smlouvy
-

Do textu emailu adresu objektu, jméno majitele a telefon.

Pracovnice zákaznického centra vás bude kontaktovat.

• SVOZOVÝ DEN
Dne 9. října 2022 v neděli proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu
1. Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev
a oleje, vyjeté oleje apod.
2. Objemné odpady – matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlahová krytina.
3. Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory,
elektronické nářadí, hračky apod.
Uvedený odpad můžete BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy
AVE CZ odpadové hospodářství s. r.o., kteří přijedou do Vaší obce se speciální svozovou
technikou.

MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU:

OKNA
U separátních kontejnerů u Zemanů
U Obecního úřadu

10 05 – 10 30 hod.
10 30 – 11 00 hod.

Je nutné, aby občané předali výše uvedené odpady
na stanovišti sběru nebezpečných odpadů osobně.

Svoz není určen pro podnikatele, neboť ho hradí obec !
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Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci srpnu oslavili
nebo oslaví životní jubileum:
Františka Horčičková, Martin Bucek, Balbína Králová,
Antonín Nýč

DŮLEŽITÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 3.8.2022
Přítomno: 5 zastupitelů – Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Květoslava Doubková, Libor Henc,
Michal Grolmus,
Omluveni: Karel Holan, Ivana Horčíková
Usn. č. 74/2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o výkonu technického dozoru
stavebníka ze dne 11.12.2020 na projekt „Okna – odkanalizování obce a ČOV“. V Dodatku č. 2 se
mění článek II – doba plnění na 16 měsíců od zahájení činnosti a článek III – navýšení smluvní
odměny: 39 000,- Kč bez DPH za 1 měsíc výkonu činnosti.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem uvedeného dodatku.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 75/2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě o zajištění výkonu
koordinátora BOZP ze dne 7.1.2021 na projekt „Okna – odkanalizování obce a ČOV“.
V Dodatku č. 2 se mění článek IV – termín plnění se upravuje na 31.8.2022 a článek V – navýšení
smluvní odměny: 6.600,-kč bez DPH/1 měsíc dle původní smlouvy od 1.7.2022 za
každý započatý měsíc.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem uvedeného dodatku.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 76/2022
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na vypracování provozních řádů kanalizace a DČJ a
schvaluje nabídku „OKNA – odkanalizování obce - provozní řád kanalizace a provozní řád DČJ“ od
firmy Vodohospodářské projekty s.r.o., Náměstí T.G.M. 130, Česká Lípa 47001, IČ: 227 93 186,
DIČ: CZ22793186 za nabídkovou cenu 58 000,-Kč bez DPH.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí:starostka
Usn. č. 79/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronajmout majetek obce - stavbu
„Okna, p.p.č. 180/2 – kanalizace a ČOV 95RD + 2BD“ po dobu 10-ti let udržitelnosti projektu
vodárenské společnosti: Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ: 490 99 469
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se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 k provozování na základě Smlouvy o budoucí
kupní smlouvě mezi obcí Okna a SVS a.s. ze dne 30.6.2022.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí:starostka
DŮLEŽITÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OKNA ZE DNE 24.8.2022
Přítomno: 5 zastupitelů – Eva Müllerová, Hana Uhlířová, Květoslava Doubková, Libor Henc,
Michal Grolmus,
Omluveni: Karel Holan, Michal Grolmus
Usn. č. 83/2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh Dodatku č. 5 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. ZL3 a změnového
rozpočtu 3 na vícepráce a méněpráce schválených technickým dozorem investora.
Předmětem dodatku je změna ceny díla dle SoD bod 7. Cena díla a fakturace.
Dodatečné stavební práce a dodávky podle odst. (5) §222 Zákona 134/2016 Sb. vyplývající
z upřesnění výměr: délky kanalizačních stok a kanalizačních přípojek
rozsahu opravy povrchů komunikací dotčených výstavbou
upřesnění umístění vsakovací jámy dešťových vod
změna počtu odvětrávacích komínků ČOV
Cena dle SoD (Kč bez DPH): 28.777.286,54 Kč
ZL č. 03/2022 (Kč bez DPH): - 259 941,28 Kč
Nová cena díla (Kč bez DPH): 28.517.345,26 Kč
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Evu Müllerovou podpisem Dodatku č. 5.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 84/2022
Zastupitelstvo obce projednalo žádost ZŠ a MŠ Okna o příspěvek na opravu herních prvků ve výši
41 000,-Kč a schvaluje prověření možnosti čerpání finančních prostředků na opravu herních
prvků z fondu investic školy. Prověření zajistí paní Ivana Horčíková do příštího zasedání
zastupitelstva.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Celé znění usnesení naleznete na webové stránce obce Okna www.obecokna.cz v kolonce
- OBEC – hospodaření obce

Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce se bude odvíjet od termínu
schválení nájemní smlouvy na provozování kanalizace a ČOV. Pozvánka bude 7
dní předem vyvěšena na úředních deskách obce Okna.

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

