Obec Slatina nad Úpou
Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
1. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 19. 1. 2016 v 18:00
hodin v jednací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Marie Pokorná, Monika Žylková, Ing. Jan Dudek, Pavel Tatíček a Ing. Jaroslav Kordina,
Kateřina Dostálová a Miroslav Podrábský
Omluveni:
Hosté:
Občané: 3
Zapsal: Jaroslav Kordina
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO – ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Monika Žylková a Miroslav Podrábský
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Rozšíření programu jednání
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce předložila návrh na rozšíření programu jednání o bod „Záměr odkoupení části ppč
499/5“
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočtové opatření č. 11
Přehled činnosti na lesních pozemcích za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2015, přístup k informacím dle zákona
106/1999Sb.
Záměr výpůjčky vodní ploch ppč.86/2
Zpevněný přístup k ppč. 499/1
Záměr odkoupení části ppč. 499/5
Diskuse

Hlasování o programu: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

K jednotlivým bodům programu:
1. Rozpočtové opatření č. 11
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením číslo 11, které schválila dle své
pravomoci. Rozpočtovým opatřením se upravuje rozpočet 2015 na straně příjmů o částku 26.000,- Kč
dotace na VPP a vratka -400,- Kč z dotace na JSDH. Ostatní změny se týkají pouze přesunů mezi
položkami a paragrafy
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/01/1-2016/01/19

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 11.

2. Přehled činnosti na lesních pozemcích za rok 2015
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce seznámila přítomné s činností pana Tomáše Diviše v obecních lesích a jeho
hospodářském výsledku (vyúčtováním).
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/01/2‐2016/01/19

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
přehled činnosti na pronajatých lesních pozemcích za rok 2015.

3. Výroční zpráva za rok 2015, přístup k informacím dle zákona
106/1999Sb.
Předkladatel: Marie Pokorná
V roce 2015 přijal obecní úřad dvě žádosti o informace na základě zákona 106/1999Sb. První žádost
byla podána dne 12. 1. 2015 od firmy Business Media CZ na investiční plán obce na rok 2015 a druhá
dne 18. 3. 2015od O. Zeleného, který žádal o sdělení důvodu instalace retardérů. Obě žádosti byly
zveřejněny na úřední desce a vyřízeny ve stanovené lhůtě. Odpovědi byly též zveřejněny.
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/01/3‐2016/01/19

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
výroční zprávu za rok 2015 o přístupu k informacím dle zákona 106/1999 Sb.

4. Záměr výpůjčky vodní ploch ppč.86/2
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka seznámila přítomné s vypršením platnosti (31.12.2015) nájemní smlouvy s panem Šrajnem a
podanou žádostí (10. ledna 2016) ČRS v Červeném Kostelci o výpůjčku 365 m2 vodní plochy na ppč.
86/2.
Připomínky: Před hlasování se diskutovala otázka úplatného pronájmu. Bohužel stav a výměra vodní
plochy nedovoluje zvažovat pronájem za úplatu. Nejedná se o produkční rybník.

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/01/4‐2016/01/19

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr výpůjčky vodní plochy na ppč 86/2 o výměře 365 m2.

5. Zpevněný přístup k ppč. 499/1
Předkladatel: Marie Pokorná
ZO projednalo veškeré dostupné informace o potřebě zajistit přístup na novou stavební parcelu
prostřednictvím zpevněné komunikace. Technické a pozemkové parametry vycházejí z právních
předpisů a jsou součástí infrastruktury potřebné k vydání stavebního povolení pro budoucího
stavebníka.

6. Záměr odkoupení části ppč. 499/5
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka seznámila přítomné s postojem členské základny SDH Slatina nad Úpou k případnému
prodeji části ppč 499/5 pro potřeby vybudování zpevněné komunikace pro nově připravovanou stavbu
RD na ppč 499/1.
Připomínky: Pan R. Žylka projednával připomínky těch členů SDH, kteří si nebyli jisti správností
prodeje části ppč 499/5. Po objasnění celého záměru a odsouhlasení zadání zpracování PD na
příjezdovou komunikaci bylo o záměru rozhodnuto v hlasování.

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/01/6‐2016/01/19

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr odkoupení části ppč. 499/5 o výměře cca 165 m2 od SDH Slatina nad Úpou.

7. Diskuse
Starostka obce seznámila přítomné se stavem vydání stavebního povolení na rozšíření kanalizační
stoky F. Pravděpodobně bude obec žádat o dotaci až v příštím roce.
Starostka obce seznámila přítomné s podmínkami pro vydání malovaných map regionu náchodsko.
Z projednávání vychází, že ZO nemá zájem o finanční účast na tomto projektu.
Místostarosta obce informoval o možnosti získání dotace na aktualizaci ÚP. Členové ZO souhlasí
s vypsáním výzvy na dodavatele pro rok 2017.

Místostarosta obce informoval o dotačním titulu na hřbitovy a členové ZO souhlasí s poptáním
nabídky na PD, která bude zahrnovat estetické a funkční úpravy stávajícího stavu.
Pan J. Laifr vznesl dotaz na stav zprovoznění skládky bioodpadu v Horní Radechové. Ta zatím není
ani schválena, ale v diskusi se probrala celá problematika likvidace odpadů v obci. Starostka obce byla
pověřena projednat na SO Úpa možnost využívání sběrného dvora v Červeném Kostelci i občany
spádové obce Slatina nad Úpou.
Jednání bylo ukončeno ve 19:30 hodin.
Zápis dokončen dne: 19. 01. 2015
Marie Pokorná – starostka

___________________________________________

Ing. Jaroslav Kordina – místostarosta

___________________________________________

Monika Žylková – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Miroslav Podrábský – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Jmenné hlasování dle jednotlivých bodů při jednání ZO 19. 1. 2016
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