OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 1. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 16. 1. 2018 v 19:00 hod.
zasedací místnost, Slatina nad Úpou 65, 54947 Slatina nad Úpou
Přítomni:

Kateřina Dostálová, Ing. Jan Dudek, Ing. Jaroslav Kordina, Miroslav Podrábský, Marie Pokorná, Pavel Tatíček

Omluveni:

Monika Žylková

Nepřítomni:
Hosté:

,

Jednání řídil:

Marie Pokorná, starostka

Text zahájení:
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO ‐ ZO je usnášeníschopné.
Ověřovatelé: Marie Pokorná a Miroslav Podrábský
Hlasování: pro ‐ 6, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č.8

2.

Žádost o příspěvek na DČOV pro č.p.226

3.

Výroční zpráva za rok 2017 o přístupu k informacím dle zákona č.106/1999Sb.

4.

Zřízení pracovního místa pro VPP

5.

Přehled činnosti na lesních pozemcích za rok 2017

K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č.8
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8, které schválila dle přidělené pravomoci.
Rozpočtovým opatřením se zvyšují příjmy i výdaje o částku 21.726Kč. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Usnesení č. 18/01/01 ‐ 2018/01/16
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 8
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Žádost o příspěvek na DČOV pro č.p.226
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
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Dne 28. 12. 2017 byla podána na obec žádost o vyplacení příspěvku na výstavbu domovní čističky odpadních vod.
Žadatelem je **** **** *********, ******* *** **** ***. . Součástí žádostí je souhlas s užíváním stavby ze dne
7.12.2017. Žádost obsahuje všechny náležitosti dle směrnice č.8/2011 a členové zastupitelstva s vyplacení souhlasí.
Usnesení č. 18/01/02 ‐ 2018/01/16
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
vyplacení příspěvku dle směrnice č.8/2011 na výstavbu DČOV k č.p. 226 ve výši 15.000,‐Kč.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Výroční zpráva za rok 2017 o přístupu k informacím dle zákona č.106/1999Sb.
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné se závěrečnou zprávou dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Za
rok 2017 přijal obecní úřad šest žádost. Na všechny žádosti bylo odpovězeno ve stanovené lhůtě. Žádosti i odpovědi jsou
zvěřejněny na webových stránkách obce v povinných informacích. Výroční zpráva je také zveřejněna na úřední desce
obce i na stránkách obce. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
Usnesení č. 18/01/03 ‐ 2018/01/16
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
výřoční zprávu za rok 2017 o svobodném přístupu k informacím dle zákona 106/1999Sb.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Zřízení pracovního místa pro VPP
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválaní vytvoření jednoho pracovního místa pro dělníka na věřejně
prospěšné práce (VPP). Úřad práce bude v roce 2018 přispívat na jedno dělníka částku 15.000,‐Kč měsíčně. Místo bude
zřízeno od 1.4.2018 a obsazeno dle výběrového řízeni. Úřad práce upřednostní umístění dlouhodobě nezaměstnaných.
Zastupitelé souhlasí.
Usnesení č. 18/01/04 ‐ 2018/01/16
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
zřízení jednoho pracovního místa pro dělníka na VPP
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Přehled činnosti na lesních pozemcích za rok 2017
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné s přehledem činnosti nájemce obecních lesních pozemků panem Divišem za rok 2017.
Členové zastupitelstva vzali tuto informaci na vědomí.
Usnesení č. 18/01/05 ‐ 2018/01/16
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
přehled činností na pronajatých lesních pozemcích za rok 2017
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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5. Diskuse
‐ starostka obce seznámila přítomní se žádosti pana Holase, která bude předložena do příštího jednání.
‐ starostka obce seznámila přítomné s strategií MAS mezi Úpou a Metují pro nadcházející období.
‐ starostka obce seznámila přítomné s plánem údržby trvalých porostů v intravilánu obce.
‐ starostka obce seznámila přítomné se stavem VO a průběhem jeho opravy.
‐ místostarosta informoval přítomné o připravované smlouvě o smlouvě budoucí na směnu pozemků na Boušíně. Bude
předložena do některého z příštích jednání.

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Miroslav Podrábský, člen zastupitelstva Miroslav Podrábský, Marie Pokorná, starostka

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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