Obec Slatina nad Úpou
Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
1. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 20. 1. 2015 v 18:00
hodin v jednací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Marie Pokorná, Monika Žylková, Kateřina Dostálová, Ing. Jan Dudek, Miroslav Podrábský,
Pavel Tatíček a Ing. Jaroslav Kordina
Omluveni:
Hosté:
Občané: 3
Zapsal: Jaroslav Kordina
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO – ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Kateřina Dostálová a Ing. Jan Dudek
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Doplnění programu jednání
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce předložila návrh na rozšířit program jednání o bod cenová nabídka a smlouva na
projekt „Rozšíření kanalizační stoky E“.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno

Program jednání:
1. Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11
2. Přehled činnosti na lesních pozemcích za rok 2014
3. Výroční zpráva za rok 2014 – přístup k informacím dle zákona 106/1999
Sb.
4. Darovací smlouva pro o.p.s. Z babiččina kapsáře
5. Žádost o odstranění retardérů
6. Aktualizace rozpočtového výhledu
7. Cenová nabídka a návrh smlouvy na projektovou dokumentaci
„Rozšíření kanalizační stoky E“
8. Diskuse
Hlasování o programu: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

K jednotlivým bodům programu:
1. Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11
Předkladatel: Marie Pokorná
Na základě pravomoci starostky obce bylo schváleno rozpočtové opatření č.10 ve výši 2.800,-Kč.
Jedná se o poskytnutou dotací od Královehradeckého kraje na odbornou přípravu JSDH.
Na základě pravomoci starostky obce bylo schváleno rozpočtové opatření č.11 ve výši 17.489,-Kč.
Jedná se o snížení nákladů na VPP, přesun mezi položkami u ZO a mezi službami a materiálem u
správy obce.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/1/1-2015/01/20

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 10 a č. 11

2. Přehled činnosti na pronajatých pozemcích za rok 2014
Předkladatel: Marie Pokorná
Stručná důvodová zpráva: Tomáš Diviš předložil Obci Slatina nad Úpou „Přehled činností na
pronajatých pozemcích za rok 2014.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/1/2-2015/01/20

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
přehled činnosti na lesních pozemcích za rok 2014

3. Výroční zpráva za rok 2014 – přístup k informacím dle zákona 106/1999
Sb.
Předkladatel: Marie Pokorná
V roce 2014 přijal Obecní úřad dvě žádosti o informace na základě zákona 106/1999 Sb. První žádost
byla od Business Media CZ na investiční plány naší obce na rok 2014. Druhá žádost se týkala
kandidátních listin do komunálních voleb. Obě žádosti byli vyřízeny ve stanovené lhůtě.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/1/3-2015/01/20

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
výroční zprávu za rok 2014 o přístup k informacím dle zákona 106/1999Sb.

4. Darovací smlouva pro o.p.s. Z babiččina kapsáře
Předkladatel: Marie Pokorná
Dne 7. 1. 2015 přijala obec Slatina nad Úpou žádost od o.p.s. Z Babiččina kapsáře. V rozpočtu obce na
rok 2015 je počítáno s částkou 2000,- Kč na podporu uvedené společnosti. Členům ZO byl předložen
návrh Darovací smlouvy, na základě které poskytne Obec Slatina nad Úpou o.p.s. Z babiččina kapsáře
dar ve výši 2.000,-Kč
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/1/4-2015/01/20

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
podpis darovací smlouvy pro o.p.s. Z babiččina kapsáře

5. Žádost k odstranění retardérů
Předkladatel: Marie Pokorná
Dne 9. 1. 2015 přijala obec Slatina nad Úpou pod podacím číslem 18/2015 dopis od (neveřejná část
textu). Podmět k odstranění retardéru. Retardéry byli instalovány v roce 2008. Hrazeny byly z dotace
KHK POV2008/210NA. Dotace ve výši 50.000,-Kč. Dopravní značení za 63000,-Kč. Cena retardéru
17.504,90Kč.
Připomínky: V diskusi zazněly názory pro odstranění i důvody k jejich zachování. Na závěr diskuse
nechala paní starostka, prostor k vyjádření členům ZO formou hlasování k zamítavému návrhu
usnesení.

Hlasování: pro – 5, proti – 2, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 15/1/5-2015/01/20

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
zamítá
odstranění retardérů u parketu.

6. Aktualizace rozpočtového výhledu
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce předložila aktualizaci rozpočtového výhledu na rok 2016-2018.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/1/6-2015/01/20

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočtový výhled na roky 2016 až 2018.

7. Cenová nabídka a návrh smlouvy na projektovou dokumentací
„Rozšíření kanalizační stoky E“
Předkladatel: Marie Pokorná
Na základě schváleného plánu akcí pro rok 2015, jsme oslovili firmu VODA CZ SERVICE s.r.o. o
zpracování cenové nabídky na projektovou dokumentaci na rozšíření kanalizační stoky E. V měsíci
březnu je možné žádat o dotaci na projektovou dokumentaci, z tohoto důvodu jsme zařadili dodatečně
tento bod na dnešní jednání.
Připomínky: Členové ZO se dotazovali na rozsah projektu a inženýrské činnosti. Byla projednávána i
částka nabídky. Vzhledem k tomu, že projekt bude předán spolu se stavebním povolením ZO se
smlouvou souhlasí.

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/1/7-2015/01/20

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
Podpis smlouvy na zpracování projektové dokumentace „Rozšíření kanalizační stoky E“.

8. Diskuse
Starostka obce seznámila přítomné s protokolem o kontrole požární ochrany, která se uskutečnila
26.11.2014. Některé nedostatky byly odstraněny během kontroly. Na vyjádření a odstranění ostatních
má obec termín do 31.8.2015
Starostka konzultovala některé body do připravované vyhlášky o odpadech, které zapracuje do návrhu
a nechá projednat odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.. Takto připravený
návrh bude schvalován v zastupitelstvu obce.
Místostarosta obce projednal s členy ZO názor na možnou výzvu k odkoupení pozemků potoka, na
kterých je provedena regulace od soukromých vlastníků. ZO souhlasí s přípravou podkladů
k projednání záměru vykoupení těchto nemovitostí.

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin.
Zápis dokončen dne: 26.1.2015
Marie Pokorná – starostka

___________________________________________

Ing. Jaroslav Kordina – místostarosta

___________________________________________

Kateřina Dostálová – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Ing. Jan Dudek – ověřovatel zápisu

___________________________________________
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