OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 5. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 30. 5. 2017 v 19:30 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,
Monika Žylková

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

,

Jednání řídil:

Marie Pokorná, starostka

Text zahájení:
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO ‐ ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Kateřina Dostálová 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"
Hlasování: pro ‐ 7, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č.3

2.

Závěrečný účet obce za rok 2016

3.

Účetní závěrka obce za rok 2016

4.

Smlouva o dílo " Kanalizace Slatina nad Úpou"

5.

Žádost o podporu folklorního festivalu

6.

Žádost o finanční dar pro Sdružení zdravotně postižených

7.

Záměr výpůjčky části ppč. 121

K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č.3
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, které bylo schváleno dle pravomoci starostky obce.
Rozpočtovým opatřením dochází k úpravě rozpočtu na straně příjmu i výdajů o dotaci na druhého dělníka na VPP o
částku 82.500,‐Kč ( nástup dělníka 15.5.2017). Ostatní změny jsou přesuny mezi položkami. Členové ZO diskutovali o
náplni práce pracovníků VPP.
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Usnesení č. 17/05/01 ‐ 2017/05/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č.3.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Závěrečný účet obce za rok 2016
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila k projednání závěrečný účet.
Závěrečný účet schvaluje Zastupitelstvo obce dle § 84odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. o obcích. Závěrečný účet
obce byl zveřejněn na úřední desce od 25. 4. 2017 do 11. 5. 2017 i s povinnými přílohami.
Příloha č. 1 ‐ Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016.
Příloha č. 2 ‐ Výkaz FIN 2‐12M o plnění rozpočtu ÚSC
Příloha č. 3 ‐ Rozvaha
Příloha č. 4 ‐ Výkaz zisků a ztrát
Příloha č. 5 ‐ Příloha
Příloha č. 6 ‐ Inventarizační zpráva
Usnesení č. 17/05/02 ‐ 2017/05/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
závěrečný účet obce Slatina nad Úpou za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad všemi přítomnými hlasy.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Účetní závěrka obce za rok 2016
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila k projednání účetní závěrku.
Účetní závěrka obce Slatina nad Úpou se schvaluje dle §4 vyhlášky č. 220/2013Sb., účetní závěrku účetní jednotky obce
Slatina nad Úpou za rok 2016, včetně výsledků hospodaření za rok 2016. Na základě účetní závěrky provede účetní obce
přeúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení na účtu 431 na účet 432 ‐ výsledek hospodaření minulých
účetních období ve výši ‐151.128,74Kč.
Podklady k projednání účetní závěrky jsou shodné s podklady pro závěrečný účet.
Usnesení č. 17/05/03 ‐ 2017/05/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
účetní závěrku obce Slatina nad Úpou sestavenou k 31. 12. 2016.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Smlouva o dílo " Kanalizace Slatina nad Úpou"
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka informovala, že Obec Slatina nad Úpou dne 13.3.2017 vybrala jako dodavatele pro realizaci veřejné zakázky
"Kanalizace Slatina nad Úpou" (prodloužení kanalizační stoky E a septik pro obecní úřad) firmu Petr Maršálek IČ:
41255194, V Náměrkách 17, 547 01 Náchod s cenovou nabídkou 1.201.709Kč s DPH. Uzavření smlouvy s dodavatelem
bylo podmíněno získáním dotace od Královehradeckého kraje z programu "Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování
pitnou vodou a odvádění odpadních vod". Žádost o dotaci bylo podána 16.3.2017. Na základě předběžných informací z
Krajského úřadu KHK, byla naše žádost předána ke schválení Zastupitelstvu KHK. Výše dotace 700.000,‐Kč.
Starostka předložila Zastupitelstvu obce Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku "Kanalizace Slatina nad Úpou" (prodloužení
kanalizační stoky E a septik pro obecní úřad) s firmou Petr Maršálek IČ: 41255194, V Náměrkách 17, 547 01 Náchod s
cenovou nabídkou 1.201.709Kč s DPH.
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Usnesení č. 17/05/04 ‐ 2017/05/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku "Kanalizace Slatina nad Úpou" (prodloužení kanalizační stoky E a septik pro
obecní úřad) s firmou Petr Maršálek IČ: 41255194, V Náměrkách 17, 547 01 Náchod s cenovou nabídkou
1.201.709Kč s DPH.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Žádost o podporu folklorního festivalu
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 10.5.2017 žádost od občanského sdružení Přátele českého a moravského folkloru
Hořičky ‐ Křižanov o.s. o finanční podporu při pořádání Folklorního festivalu, který se bude konat ve dnech 16. a
17.6.2017 v obci Hořičky. Pořadatelé žádají o 5.000,‐Kč. Po projednání členové ZO schválili dar ve výši 3.000,‐ Kč.
Usnesení č. 17/05/05 ‐ 2017/05/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
I.

schvaluje
darovací smlouvu na podporu folklorního festivalu konaného ve dnech 16.6. ‐ 17.6.2017 v obci Hořičky ve výši
3.000,‐Kč.

pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Žádost o finanční dar pro Sdružení zdravotně postižených
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka informovala přítomné, že dne 15.5.2017 byla na Obec Slatina nad Úpou předána Darovací smlouva na
poskytnutí finančního daru pro Sdružení zdravotně postižených Česká Skalice. Po projednání členové ZO zamítli
příspěvek pro toto sdružení.
Usnesení č. 17/05/06 ‐ 2017/05/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
zamítá
poskytnutí finančniho daru Sdružení zdravotně postižených Česká Skalice.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Záměr výpůjčky části ppč. 121
Předkladatel:
Starostka seznámila přítomné, že dne 24.5.2017 podal Jan Zaorálek žádost o výpůjčku části ppč.121 ostatní plocha,
ostatní komunikace o celkové výměře 1496 m2. Část pozemku k výpůjčce dle přiložené mapy. Členové ZO se záměrem
souhlasí.
Usnesení č. 17/05/07 ‐ 2017/05/30
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr výpůjčky části ppč. 121 ostatní plocha, ostatní komunikace dle přiložené mapy.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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8.

Diskuse

Místostarosta informoval přítomné o stavu prací na územním plánu. Byly předloženy "Rozbory a průzkumy. Členové budou v
průběhu června pozváni na jejich projednání se zadavatelem (MěÚ Náchod) a zpracovatelem (Regio HK).
Starostka obce informovala o žádosti Linky bezpečí.
Starostka obce informovala o problematice následného povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod ze stokové
kanalizační sítě.
Starostka obce informovala o připravované změně výše úhrady za komunální odpad z rekreačních objektů od 1.1.2018. Ta
bude projednávána na podzim letošního roku.
Starostka obce informovala o převodu schváleného pozemku z Úřadu pro zastupování státu. Je to zdlouhavé, ale pomalu
doplňujeme scházející doklady.

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Kateřina Dostálová a Miroslav Podrábský

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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