Obec Slatina nad Úpou
Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
2. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 3. 2. 2015 v 18:00
hodin v jednací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Marie Pokorná, Kateřina Dostálová, Ing. Jan Dudek, Miroslav Podrábský, Pavel Tatíček a
Ing. Jaroslav Kordina
Omluveni: Monika Žylková
Hosté:
Občané: 2
Zapsal: Jaroslav Kordina
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO – ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Miroslav Podrábský a Pavel Tatíček
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Program jednání:
1. Převzetí účelových polních komunikací – stavba polní cesty Končinská
2. Diskuse
Hlasování o programu: pro – 5, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

K jednotlivým bodům programu:
1. Převzetí účelových polních komunikací – stavba polní cesty Končinská
Předkladatel: Marie Pokorná
Pozemkový úřad v Náchodě vyzval obec k převzetí dokončené stavby polní cesty Končinská. Součástí
předávacího protokolu je kolaudační souhlas čj. PD168/2015 ze dne 5.1.2015 a zápis z prohlídky
staveniště ze dne 18.12.2014 .
Připomínky: Členové ZO projednávali stav komunikace, záruky a seznam nedodělků. S ohledem na
postoj Pozemkového úřadu jako investora bylo konstatováno, že je možno cestu převzít.

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/2/1-2015/2/3

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
převzetí stavby polní cesty Končinská od Pozemkového úřadu Náchod.

2. Diskuse
-

Místostarosta obce seznámil přítomné s názorem pana Matysky k navrženému GP na směnu
pozemků dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 13.10.2014. Členové ZO po seznámení se
stávajícím pozemkem pod bývalou komunikací a navrhovanou směnou na šíři 4m nesouhlasí.

Podporují snahu zajistit šíři komunikace, která nebude vyvolávat nutnost obstrukcí při
projíždění všech typů vozidel, která mají v této části obce nárok na provoz. V tomto duchu je
potřeba pokračovat v jednáních.
-

Místostarosta obce seznámil přítomné s možností zajistit občanům obce přístup k majetkům na
jižní straně po veřejně přístupné komunikaci. Členové ZO souhlasí s rozpracováním této
varianty do několika etap dlouhodobého řešení.

-

Starostka obce seznámila přítomné se stavem přípravy vyhlášky o likvidaci komunálního
odpadu a jeho separaci v obci.

Jednání bylo ukončeno ve 19:30 hodin
Marie Pokorná – starostka

___________________________________________

Ing. Jaroslav Kordina – místostarosta

___________________________________________

Miroslav Podrábský– ověřovatel zápisu

___________________________________________

Pavel Tatíček– ověřovatel zápisu

___________________________________________

Zápis vyhotoven dne 9.2.2015
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