OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z Ustavujícího
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 30. 10. 2018 v 19:00 hod.
zasedací místnost, Slatina nad Úpou 65, 54947 Slatina nad Úpou
Přítomni:

Kateřina Dostálová, Lukáš Kábrt, Ing. Jaroslav Kordina, Marie Pokorná, Pavel Tatíček, Monika Žylková

Omluveni:

Miroslav Podrábský

Nepřítomni:
Hosté:

,

Jednání řídil:

Marie Pokorná, starostka

Text zahájení:
1.Před zahájením jednání předložili zvolení zastupitelé osvědčení o zvolení zastupitelem
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:05hod.
Zasedání bylo řádně svoláno dle zákona č. 128/2000Sb. o obcích, zveřejněno na úřední desce od 22.řijna 2018.
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO ‐ ZO je usnášenischopné.

Ověřovatelé: Kateřina Dostálová a Pavel Tatíček
Zapisovatelem: ing Jaroslav Kordina
Hlasování: pro ‐ 6, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

2. Složení slibu ‐ slib přečetl ing. Jaroslav Kordina, Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou

3. Schválení programu ‐ program je přílohou zápisu
Hlasování: pro ‐ 6, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Volba starosty a místostarosty

2.

Zřízení finančního a kontrolního výboru

3.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

4.

Jednací řád Zastupitelstva obce

5.

Rozpočtové opatření č. 8

6.

Směrnice o cestovních náhradách

7.

Žádost o dotaci na revitalizaci rybníka na ppč. 86/2
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Volba starosty a místostarosty
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Dle platných pravidel proběhlo ustavující jednání postupně po krocích a) až e):
a) určení počtu místostarostů ‐ pro obec Slatina nad Úpou je navržen jeden místostarosta
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích) ‐ pro obec
Slatina nad Úpou je navržena uvolněná funkce starosty obce, ostatní funkce jako neuvolněné.
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty ‐ je navrženo hlasovat veřejně
d) volba starosty obce ‐ na funkci starosty obce je navržen jediný kandidát Marie Pokorná
e) volba místostarosty ‐ na funkci místostarosty je navržen jediný kandidát ing. Jaroslav Kordina
Usnesení č. 18/09/01‐2018/10/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
I.

II.

schvaluje
1.

obec Slatina nad Úpou bude mít jednoho místostarostu

2.

uvolněnou funkci starosty, ostatní funkce neuvolněné

3.

veřejnou volbu starosty a místostarosty

volí
1.

do funkce starostky obce paní Marii Pokornou, jako uvolněnou

2.

do funkce místostarosty ing. Jaroslava Kordinu, jako neuvolněného

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
a) určení počtu jejich členů
Obec má povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční
období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje
počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít
nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119
odst. 1 zákona o obcích).
K hlasování je předložen návrh na zřízení finančního výbor a kontrolního výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.
b) volba předsedy finančního výboru:
na funkci předsedy finančního výboru je navržena Monika Žylková, neuvolněný člen ZO
c) volba předsedy kontrolního výboru:
na funkci předsedy kontrolního výboru je navržen Miroslav Podrábský, neuvolněný člen ZO
d) volba členů finančního výboru:
za členy jsou navrženi a s návrhem souhlasí (Lukáš Kábrt neuvolněný člen ZO a Věra Dvořáčková)
e) volba členů kontrolního výboru:
za členy jsou navrženi a s návrhem souhlasí (Dana Dachová, Marcel Dostál)
Usnesení č. 18/09/02‐2018/10/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
I.

zřizuje
finanční a kontrolní výbor, které budou pracovat ve tříčlenném složení.
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II.

volí
1.

do funkce předsedy finančního výboru paní Moniku Žylkovou, jako neuvolněnou

2.

do funkce předsedy kontrolního výboru pana Miroslava Podrábského, jako neuvolněného

3.

za členy finančního výboru zastupitele Lukáše Kábrta a paní Věru Dvořáčkovou

4.

za členy kontrolního výboru paní Danu Dachovou a pana Marcela Dostála

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce :
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1095 Kč za měsíc
neuvolněný předseda výboru ve výši 2190Kč za měsíc
neuvolněný místostarosta ve výši 19709Kč za měsíc
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Usnesení č. 18/09/03‐2018/10/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
I.

schvaluje
1.

odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1095 Kč za měsíc,

2.

odměnu ‐ neuvolněný předseda výboru ve výši 2190Kč za měsíc,

3.

odměnu pro neuvolněného místostarostu ve výši 19709Kč za měsíc.

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Jednací řád Zastupitelstva obce
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Pro volební období 2018‐2022 byl zrevidován "Jednací řád ZO" a s drobnými úpravami je předložen členům ZO k
projednání a schválení
Usnesení č. 18/09/04‐2018/10/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
I.

schvaluje
Jednácí řád zastupitelstva obce

5.

Rozpočtové opatření č. 8
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Rozpočtové opatření č. 8 bylo schváleno dle pravomoci starostky obce 25.9.2018. Jedná se o dotaci na volby ve výši
45000Kč.
Usnesení č. 18/09/05‐2018/10/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
I.

bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 8.

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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6.

Směrnice o cestovních náhradách
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila členům ZO k projednání a schválení upravenou směrnici o cestovních náhradách dle
posledních legislativních změn.
Usnesení č. 18/09/06‐2018/10/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
I.

schvaluje
směrnici č. 1/2018 k proplácení cestovních náhrad

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Žádost o dotaci na revitalizaci rybníka na ppč. 86/2
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Obec Slatina nad Úpou ve spolupráci s firmou AXIOM připravuje revitalizaci rybníka na ppč. 86/2. Dotace na tuto akci
měla být z operačního programu životního prostředí.
Dne 19.9.2018 obdržela obec informaci o možnosti podání žádosti do programu MZE 129 293. Na základě této
informace bylo objednáno u firmy AXIOM přepracování a doplnění projektu do dotačního programu MZE, výběrové
řízení a doplnění projektové dokumentace na stupeň Dokumentace pro provedení stavby.
Žádosti do dotaci se přijímají do 15. 1. 2019. Jedná se o dotaci MZE č. 129 293 na "Podporu opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nádržích" výše dotace 80%, max. výše 2mil.Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podáním žádosti o dotaci na tuto akci.
Usnesení č. 18/09/07‐2018/10/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
I.

pověřuje
starostku obce Marii Pokornou k podání žádosti na revitalizaci rybníka na ppč. 86/2 z programu MZEč. 129 293.

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9. Diskuse
‐ starostka obce seznámila přítomné s průběhem oslav 100. výročí vzniku Československa
‐ starostka obce seznámila přítomné s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo 16. 10. 2018.
‐ paní Marta Kolisková připomněla potřebu provést revizi "Řádu pohřebiště". Bude provedena do konce roku 2019.
‐ paní Marta Kolisková se dotazovala na důvody přechodu žádosti o revitalizaci rybníka z MŽP na MZE. Ministerstvo životního
prostředí zatím výzvy nevypsalo, ale MZE má vhodný program pro nechovné rybníky.

Marie Pokorná
starostka
Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta
Ověřil:

Kateřina Dostálová,
Dostálová, Pavel Tatíček, člen zastupitelstva Pavel Tatíček

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta

TED 8.2.2.1

člen zastupitelstva Kateřina

Strana 4

