Obec Slatina nad Úpou
Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
4. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 19. 4. 2016 v 19:00
hodin v jednací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Marie Pokorná, Ing. Jan Dudek, Pavel Tatíček, Ing. Jaroslav Kordina, Kateřina Dostálová a
Miroslav Podrábský
Omluveni: Monika Žylková
Hosté:
Občané: 3
Zapsal: Jaroslav Kordina
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO – ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Kateřina Dostálová a Miroslav Podrábský
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočtové opatření č. 2
Smlouva o výpůjčky ppč. 41/1 a ppč.39
Zpevněný přístup k ppč. 499/1
Veřejné osvětlení
Diskuse

Hlasování o programu: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

K jednotlivým bodům programu:
1. Rozpočtové opatření č. 2
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem RO č. 2. Rozpočtové opatření bylo projednáno ve
finančním výboru dne 19. 4. 2016. Jedná se o úpravu na straně příjmů rozpočtu o částku 84.000,- Kč,
dotace z úřadu práce na dělníka (6měsíců po 14.000,-Kč), na straně výdajů mzda na VPP, ZP a SP.
Dále dochází k úpravě rozpočtu a to přesuny mezi položkami a paragrafy (údržba potoka, dar
myslivci, dohody – úklid) 95.000,-Kč prostředky použity ze stavby kanalizace.
Připomínky: bez připomínek.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/04/1-2016/04/19

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření číslo 2.

2. Smlouva o výpůjčky ppč. 41/1 a ppč.39
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce seznámila přítomné s výpovědí a následnou žádostí o výpůjčku ppč. 41/1 a ppč. 39.
Zároveň připravila návrh Smlouvy o výpůjčce ppč.41/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a ppč.39
ostatní plocha, ostatní komunikace. Výpovědní lhůta je dva měsíce.
ZO dne 22. 3. 2016 schválilo záměr výpůjčky ppč. 41/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
102m2 a ppč.39 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144m2 od 1. 5. 2016. Záměr výpůjčky byl
zveřejněn na úřední desce od 23. 3. do 8. 4. 2016 bez připomínek. Proto předkládám ZO smlouvu o
výpůjčce na uvedené pozemky na dobu 10 let od 1. 5. 2016.
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/04/2‐2016/04/19

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o výpůjčce pozemku ppč 41/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102m2 a ppč 39
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144m2 na dobu 10let od 1.5.2016.

3. Zpevněný přístup k ppč. 499/1
Předkladatel: Marie Pokorná
Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou schválilo dne 1. 9. 2015 usnesením číslo 15/8/6-2015/09/01
záměr prodeje části ppč. 499/1 pro stavbu rodinného domu. Podmínkou pro vydání stavebního
povolení je zajištění zpevněné přístupové cesty. Obec Slatina nad Úpou jednala s vlastníky sousedních
pozemku, SDH Slatina nad Úpou a s J. Vojtěchem o možnosti odkoupení potřebného množství
pozemků. Dále jsme oslovili projektanta Ing. Radislava Téra o zpracování cenové nabídky na
projektovou dokumentaci pro stavbu zpevněné přístupové komunikace s obratištěm.
Cenová nabídky předložená do jednání nebyla plně přijata budoucím stavebníkem a z tohoto důvodu
ZO odhlasovalo odložení bodu jednání na příští schůzku.
Připomínky: V diskusi k bodu vystoupil budoucí stavebník a poukázal na vysokou cenu dodávky za 1
m2. Společně se členy ZO bylo schváleno uskutečnění pracovní schůzky mezi dodavatelem,
stavebníkem a projektantem.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

odloženo

4. Veřejné osvětlení - Končiny
Předkladatel: ing. Jaroslav Kordina
Místostarosta obce předložil k projednání návrh odstranění dožitého vedení VO od střediska ZD ke
Končinám. Při té příležitosti bylo projednáno i osvětlení stanoviště kontejnerů, které se v současnosti
připravuje. Výsledkem jednání je souhlas s elektrickým odpojením stávajícího vedení VO od napájení
a objednání projektu na zřízení osvětlovacího bodu u kontejnerů ze strany nového vedení VO po
Končinách.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/04/4‐2016/04/19

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
odpojení VO od napájení v úseku mezi střediskem ZD a Končinami.

5. Diskuse
Starostka obce informovala o jednání s ředitelem PÚ o závadách na odvodňovacích žlabech podél
cesty na Končinách. Po konzultaci s panem Ing. Haukem bude uplatněna reklamace.
Starostka obce podala kompletní informaci o čištění potoka a plánovaném jednání se zástupcem
Povodí Labe o dvou závadách.
Starostka obce informovala o stavu příprav na stavbu zemního filtru u školy.
Starostka obce informovala o stavu prací na úpravách parku. Po dohodě s majiteli ppč. 249 byla na
hranice parcely u obecního úřadu vysázena řada buxusů.

Zápis dokončen dne: 25. 04. 2016
Marie Pokorná – starostka

___________________________________________

Ing. Jaroslav Kordina – místostarosta

___________________________________________

Kateřina Dostálová – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Miroslav Podrábský – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Jmenné hlasování dle jednotlivých bodů při jednání ZO 19. 4. 2016
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