OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 4. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 20. 3. 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 usnášenischopné.
Ověřovatelé: Kateřina Dostálová, Marie Pokorná
Hlasování: pro ‐ 6, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Rozšíření programu jednání
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce předložila návrh na rozšíření programu jednání o bod: "Kupní smlouva na hasičské auto" a "Obecně závazná
vyhláška č. 2/2018" .
Hlasování: pro ‐ 6, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č.2

2.

Smlouva prodej ppč. 178/1

3.

Úprava obecního pozemku pč. 272

4.

Kupní smlouva na hasičské auto

5.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č.2
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s navrženým rozpočtovým opatřením č.2, které bylo projednáno ve finančním
výborem dne 20. 3. 2018. Jedná se o uvolnění finančních prostředků z předchozích let na nákup požární techniky.
Schváleno zastupitelstvem obce 8. 3. 2018 usnesením č. 18/03/01 2018/03/08.
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Usnesení č. 18/04/01 ‐ 2018/03/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č.2
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Smlouva prodej ppč. 178/1
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Zastupitelstvo obce projednalo 20. 2. 2018 záměr prodeje pozemku ppč. 178/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 277m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 21.2.2018 do 9.3.2018, bez připomínek. Paní starostka
předložila členům Zastupitelstva návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví na žadatele. Členové převod schválili bez
připomínek takto: pozemek pč. 178/1 o výměře 277m2 se prodává za cenu 15Kč za 1m2, celkem za částku 4.155,‐Kč.
Usnesení č. 18/04/02 ‐ 2018/03/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
Kupní smlouvu o převodu vlastnictví nemovitosti ppč. 178/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 277m2
za cenu 15Kč za 1m2
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Úprava obecního pozemku pč. 272
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem parkových úprav okolo zvonice od pana ing. Jiřího Hrabíka. Jedná se o
návrh před poptávkou cenové nabídky, tak aby členové ZO mohli vznést připomínky na úpravu obecního pozemku ppč.
277 u zvonice. Po krátké diskusi byl předložený návrh schválen beze změn.
Usnesení č. 18/04/03 ‐ 2018/03/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
úpravu pozemku ppč. 272 dle návrhu ing Jiřího Hrabíka
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Kupní smlouva na hasičské auto
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s výsledkem obálkové výzvy Města Červený Kostelec na prodej hasičského vozidla z
jednotky Lhota za ČK. Obec Slatina nad Úpou podala nejvyšší nabídku a prodávající zaslal návrh kupní smlouvy. Členové
ZO se zněním smlouvy souhlasí bez připomínek.
Usnesení č. 18/04/04 ‐ 2018/03/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
kupní smlouvu na hasičské vozidla LIAZ za cenu 210.000,‐Kč
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

TED 8.1.1.1

Strana 2

5.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Zastupitelsvo obce schválilo usnesením číslo: 18/02/05 ‐ 2018/02/20 obecně závaznou vyhlášku č.1/2018 o nočním
klidu. Bohužel ve vyhlášce scházelo znění o zrušení původní vyhlášky. Z tohoto důvodu starostka obce předložila členů
ZO znění OZV č.2/2018, kterou se ruší vyhláška č.2/2017 o nočním klidu ze dne 28. února 2017. Zastupitelstvo bez
připomínek schválilo.
Usnesení č. 18/04/05 ‐ 2018/03/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2018, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2017 obce Slatina nad Úpou
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6. Diskuse
‐ starostka seznámila přítomné s připravovaným Dnem země a ZO schválili pro podporu tohoto účelu dne 24. 3. 2018 vypnou
nasvícení zvonice
‐ starostka obce informovala přítomné o dlouhodobém záměru Obce Hořičky připojit osadu Mečov na veřejný vodovod. To je
příležitost jak zajistit pro osadu Končiny rozšíření veřejné vodovodní sítě. Z tohoto důvodu všichni přítomní členové ZO
souhlasí s rozšířením záměru pokrytí Končin touto infrastrukturou. Toto přímo navazuje na zpracovávaný Územní plán, který
také s vodovodem na Končinách počítá.
‐ místostarosta obce seznámil přítomné s některými záměry, které budou zapracovány do návrhu nového územního plánu a
předloženy k veřejnému projednání.

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Kateřina Dostálová a Marie Pokorná

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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