Obec Slatina nad Úpou
Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
10. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 3. 11. 2015 v 18:00
hodin v jednací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Marie Pokorná, Monika Žylková, Ing. Jan Dudek, Pavel Tatíček, Ing. Jaroslav Kordina,
Kateřina Dostálová a Miroslav Podrábský
Omluveni:
Hosté:
Občané: 6
Zapsal: Jaroslav Kordina
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO – ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Miroslav Podrábský, Ing. Jan Dudek
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočtové opatření č. 8
Smlouva výpůjčky části ppč. 31/1
Plánované rozšíření zastavitelného území v oblasti Končin
Darovací smlouvy pro MŠ
Diskuse

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

schváleno

K jednotlivým bodům programu:
1. Rozpočtové opatření č. 7
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření č.8, které bylo schváleno dle
pravomoci starostky. Jedná se o přesuny mezi položkami, jmenovitě o: kanalizaci, elektrickou energii,
Sbor dobrovolných hasičů, provoz obce a posílení odpadového hospodářství z nečerpané údržby na
samosprávě. ZO tyto přesuny bere na vědomí.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/10/1-2015/11/03

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 8.

2. Smlouva o výpůjčce části ppč. 31/1
Předkladatel: Marie Pokorná
Část (cca 15m2) pozemku parcelní číslo 31/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře
1329m2, byla od roku 2006 pronajatá za údržbu na dobu neurčitou panu „tyto informace jsou
neveřejné“.
Dne 25. 8. 2015 obdržela obec Slatina nad Úpou dohodu o ukončení této smlouvy a zároveň, novou
žádost o výpůjčku uvedeného pozemku, kde je žadatelkou paní „tyto informace jsou neveřejné“.
Na jednání ZO dne 6. 10. 2015, byl schválen záměr výpůjčky uvedeného pozemku. Záměr byl
zveřejněn na úřední desce od 7. 10. 2015 do 23. 10. 2015. Zveřejněný záměr nebyl nikým
připomínkován. Členové ZO se zněním smlouvy o výpůjčce části ppč. 31/1 souhlasí.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/10/2-2015/11/03

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
podpis smlouvy o výpůjčce části ppč.31/1 ostatní plocha ostatní komunikace v rozsahu mapové
přílohy smlouvy (cca 15m2).

3. Plánované rozšíření zastavitelného území v oblasti Končin
Předkladatel: Ing. Jaroslav Kordina

Místostarosta seznámil přítomné s obsahem bodu, který byl odročen z jednání 6. října 2015.
Manželé Jurkuczovi se obrátili na obec s dotazem, zda by bylo možné v novém ÚP rozšířit
zastavitelné území v místní části Končiny i na pozemky dle předloženého projektu ze dne
1. 9. 2015. Jedná se o lokalitu, která navazuje na obecní komunikaci sloužící výhradně pro
pěší nebo lesní těžební techniku. Manželé Jurkuczovi byli jednání přítomni a osobně přítomné
se záměrem svého projektu seznámili. Následovala rozsáhlá diskuse, do které se připojila paní
„tyto informace jsou neveřejné“ a paní „tyto informace jsou neveřejné“ za majitele přilehlých
nemovitostí. Paní starostka tlumočila stanovisko paní „tyto informace jsou neveřejné“ (majitelky
přilehlých nemovitostí). Z celé diskuse vyplynulo, že by pro Obec bylo do budoucna obtížné
zajistit rozvoj potřebné infrastruktury s ohledem na nedostatek pozemků a podpory majitelů
sousedních pozemků. V hlasování členové ZO vyjádřili nezájem o rozvoj obytné výstavby
v této lokalitě Končin.
Připomínky: rozsáhlá diskuse s obsahem vztahujícím se k budoucím povinnostem obce zajišťující
fungování infrastruktury v zastavěných oblastech.

Hlasování: pro – 0, proti – 6, zdržel se hlasování – 1

zamítnuto
Usnesení číslo: 15/10/3-2015/11/03

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
Zamítá

rozšířit zastavitelné území v novém územním plánu v místní části „Končiny“ dle záměru
„Malé soběstačné farmy“ ze dne 1. 9. 2015 manželů Jurkuczových.

4. Darovací smlouvy pro MŠ
Předkladatel: Marie Pokorná
Již v minulém roce ZO Slatina nad Úpou podpořilo mateřské školy, které navštěvují dětí občanů
hlášených k trvalému pobytu ve Slatině nad Úpou. Příspěvek poskytuje Obec Slatina nad Úpou na
základě darovací smlouvy. Finanční prostředky jsou určeny na nákup učebních pomůcek nebo hraček.
Starostka seznámila přítomné se zněním darovacích smluv pro MŠ Červena Hora (výše daru 4.000,Kč) a pro MŠ Libňatov (výše daru 6.000,- Kč).

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/10/4-2015/11/03

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
I.

schvaluje

podpis darovací smlouvy pro MŠ Červená Hora.

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/10/4-2015/11/03

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
II.

schvaluje

podpis darovací smlouvy pro MŠ Libňatov.

5. Diskuse
Starostka přítomné seznámila se stavem oprav mostu přes Úpu a zároveň oznámila, že od pondělí 9.
listopadu 2015 bude možný průjezd na Červenou Horu.
Starostka obce seznámila přítomné s potřebou revokovat usnesení záměru odkoupení ppč. 402/2 od
Pozemkového fondu z důvodu jeho použití jako církevní restituce. V současnosti je již ve vlastnictví
Římskokatolické farnosti Boušín.
Starostka obce seznámila přítomné s body jednání na sněmu svazku obci 1866 – Žernovská lávka,
nebezpečný odpad aj..
Pan Tatíček informoval o opravách odvodňovacího kanálu na jižní straně katastru. Tento kanál byl
vybudován v rámci společných zařízení KPÚ a vody z jarního tání v roce 2012 tuto stavbu poškodily.
Oprava byla provedena jako reklamace dodávky.
Jednání bylo ukončeno ve 19:30 hodin.
Zápis dokončen dne: 3. 11. 2015
Marie Pokorná – starostka

___________________________________________

Ing. Jaroslav Kordina – místostarosta

___________________________________________

Ing. Jan Dudek – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Miroslav Podrábský – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Jmenné hlasování dle jednotlivých bodů při jednání ZO 3. 11. 2015
Jméno

Marie

Ing.
Jaroslav

Ing. Jan

Miroslav

Dudek

Podrábský

Monika
Žylková
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Dostálová

Pavel
Tatíček

Číslo
bodu

Pokorná

1

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

Ano

2

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

Ano

3 I.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

3 II.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

4

Ne

Ne

Zdržel

Ne

Ne

Ne

Ne

Kordina

