OKENSKÝ ZPRAVODAJ
ZÁŘÍ 2022
• Okna odkanalizování obce a ČOV
Vážení občané,
Severočeská servisní a.s. a SčVK a.s. se dohodli na jiném postupu při uzavírání
smluv na vypouštění odpadních vod.
Od 15.9.2022 se můžete objednat elektronicky na info@scvk.cz , nebo na tel.
číslech 840 111 111, 601 267 267 na zákaznické centrum na adrese Újezd 1400,
Česká Lípa, k osobní návštěvě.
Pro osobní návštěvu je nutné, aby se dostavil majitel popř. zmocněnec s úředně
ověřenou plnou mocí:
-osobní doklady
-úředně ověřenou plnou moc v případě spoluvlastníků
-bankovní spojení
-stav vodoměru (fakturovalo se v červenci, tak že nutnost to není)
-podepsanou žádost o ukončení smlouvy v případě, že se bude jednat o přepis
-v případě, že je objekt ve vlastnictví společného jmění manželů, smlouvu
podepisuje jen jeden, plná moc být nemusí
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.
Tiskopisy pro plnou moc a pro přepis máme k dispozici na obecním úřadě, popř.
pošleme na vaši žádost emailem. Ověření plné moci provedeme rovněž u nás na
úřadě.
Zákaznické centrum s vámi sepíše návrhy smluv, které budou platné – uzavřené po
provedení revizí zaměstnancem SčVK a.s.. Následně vám budou smlouvy zaslány
poštou nebo předány prostřednictvím Obecního úřadu Okna.
Vážení občané, předpříprava smluv je první krok.
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S připojováním k veřejné kanalizaci vyčkejte, až vám dáme pokyn, že se můžete
připojit. To znamená po podpisu nájemní smlouvy mezi SVS a.s. a obcí Okna o
provozování kanalizace a ČOV.
Termín předání stavby „Okna – odkanalizování obce a ČOV“ je stanoven na
15.9.2022.
Součástí nájemní smlouvy je protokol o předání projektové dokumentace
požadované SčVK a.s., odsouhlasení potrvá min. 3 týdny. Po podpisu protokolu se
schválí nájemní smlouva v zastupitelstvu obce, vyřídí se podpisy a vyzveme občany
k připojení na veřejnou kanalizaci, pokud budou mít uzavřenou smlouvu na
vypouštění odpadních vod na zákaznickém centru v České Lípě.
Poté prosím postupujte následně, jak jsem popsala v srpnovém zpravodaji:
1) Stavební firmě VHS, konkrétně panu Pokrupovi (737 340 714) zavolejte
termín, kdy se na obecní kanalizaci přepojíte. Přijedou a zprovozní chránič,
ventil, šoupě.
2) Skutečnost, že jste přepojeni oznamte na náš obecní úřad – pracovníci SčVK
přijedou provézt revizi připojení.

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Okna
Starostka obce Okna, Eva Müllerová, podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zveřejněním v místě obvyklým
oznamuje:
1.

2.

Volby do zastupitelstva obce Okna se uskuteční
v pátek dne 23. září 2022

od 14:00 hodin do 22:00 hodin a

v sobotu dne 24. září 2022

od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konání voleb je volební místnost obecního úřadu Okna na adrese: Okna
40, 471 62 Okna.
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Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li
o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.
3.

•

Hlasovací lístek bude voliči dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.
Připomínám svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v neděli
9. října 2022 – viz srpnový zpravodaj

Blahopřejeme jubilantům, kteří v měsíci září oslavili
nebo oslaví životní jubileum:
Pavlína Hencová, Eva Nistorová, Václav Strnádek

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. 80/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva
obce Okna
včetně
přidaných
bodů.jubileum:
nebo
oslaví
životní
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 81/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Helenu Čápovou a navržené ověřovatele zápisu:
paní Květoslava Doubková, paní Hana Uhlířová.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: starostka
Usn. č. 82/2022
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že usnesení z minulého zasedání byla splněna.
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.
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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
Usn. č. 85/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 9/2022, kde došlo ke změnám rozpočtu
následně: rozpočet obce byl v příjmové části navýšen o částku 3 971 959,21 Kč a ve výdajové
části navýšen o částku 1 240 214,21 Kč.
Saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 (8115) = -2 731 745,-Kč
Dotace VPP za 7/2022 - 48 000,-Kč
Dotace kanalizace - 1 130 214,21 Kč
Smlouva o sml. budoucí SVS – 2 478 745,-Kč
Smlouva o sml. budoucí občané – 315 000,-Kč
Převod mezi paragrafy ve výši 4 000,- (na paragraf poplatků z BÚ)
Čerpání z 8115 -62 000,-Kč (elektřina VO)
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce k 31.7.2022 a bere na
vědomí zprávu o výsledku hospodaření.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: p. Čápová
Usn. č. 86/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 10/2022, kde došlo ke změnám rozpočtu
následně: rozpočet obce byl ve výdajové části navýšen o částku 2 793 745,- Kč.
Saldo je vyjádřeno financováním třídy 8 (8115) = + 2 793 745,-Kč.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem hospodaření obce k 31.7.2022 a bere na
vědomí zprávu o výsledku hospodaření.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
zajistí: p. Čápová

Poslední veřejné zasedání stávajícího zastupitelstva obce se bude konat ve středu 21.9.2022 od
17.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Okna.
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