Obec Slatina nad Úpou
Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
8. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 1. 9. 2015 v 19:00
hodin v jednací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Marie Pokorná, Monika Žylková, Ing. Jan Dudek, Miroslav Podrábský, Kateřina Dostálová,
Pavel Tatíček a Ing. Jaroslav Kordina
Omluveni:
Hosté:
Občané: 4
Zapsal: Jaroslav Kordina
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO – ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Kateřina Dostálová, Pavel Tatíček
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočtové opatření č. 6
Žádosti o příspěvek na DČOV
Žádost o umístění zrcadla u čp. 70
Přijetí kanalizační stoky J do majetku obce
Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s. p.
Žádost o koupi části pozemku p. č. 499/1
Diskuse

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

schváleno

K jednotlivým bodům programu:
1. Rozpočtové opatření č. 6
Předkladatel: Marie Pokorná
Jedná se o navýšení rozpočtu o celkovou částku 14.000,- Kč. Jedná se o částku zvýšeného
pachtovného za pozemky obce. Na straně výdejů jsou tyto prostředky použity na nákup materiálu.
Ostatní jsou jen přesuny mezi položkami.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/8/1-2015/09/01

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 6.

2. Žádosti o příspěvek na DČOV
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec obdržela dvě žádosti o příspěvek na DČOV
A) Dne 29. 6. 2015 byla podána žádost o vyplacení příspěvku na výstavbu domovní čističky
odpadních vod. Žadatelem je pan „tyto informace jsou neveřejné“. Součástí žádosti je souhlas
s užíváním stavby ze dne 23. 6. 2015. Žádost obsahuje všechny náležitosti dle směrnice
č.8/2011.
B) Dne 3. 8. 2015 byla podána žádost o vyplacení příspěvku na výstavbu domovní čističky
odpadních vod. Žadatelem je paní „tyto informace jsou neveřejné“. Součástí žádosti je
souhlas s užíváním stavby ze dne 7. 7. 2015. Žádost obsahuje všechny náležitosti dle směrnice
č.8/2011.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/8/2A‐2015/09/01

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
A) s c h v a l u j e
vyplacení příspěvku dle směrnice č. 8/2011 na výstavbu DČOV k „tyto informace jsou neveřejné“.

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/8/2B‐2015/09/01

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
B) s c h v a l u j e
vyplacení příspěvku dle směrnice č. 8/2011 na výstavbu DČOV k „tyto informace jsou neveřejné“.

3. Žádost o umístění zrcadla u čp. 70
Předkladatel: Marie Pokorná
Dne 16. 7. 2015 obdržela Obec Slatina nad Úpou žádost od paní „tyto informace jsou neveřejné“ o
umístění zrcadla u domu čp. 70. Žadatelka uvedenou nemovitost kupuje a hodlá zde trvale bydlet
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/8/3‐2015/09/01

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
zamítá
umístění zrcadla u čp. 70 na náklady Obce Slatina nad Úpou.

4. Přijetí kanalizační stoky J do majetku obce
Předkladatel: Marie Pokorná
Na základě zpracovaného a ověřeného pasportu kanalizace byla stoka J zařazena do kanalizační sítě
Obce Slatina nad Úpou. Ocenění stoky J bylo provedeno provozovatelem obecní kanalizace Voda cs a
zůstatková cena je 238 515,28 Kč.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/8/4‐2015/09/01

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
přijetí stoky J do majetku Obce Slatina nad Úpou s cenou 238 515,28 Kč.

5. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s. p.
Předkladatel: Marie Pokorná
Obci Slatina nad Úpou byl předložen návrh nové smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
číslo 98250000-0020 / 2015. Novou smlouvou dochází k navýšení odměny za provedenou transakci
z 1,50 Kč na 3,- Kč.
Připomínky: bez připomínek.

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/8/5‐2015/09/01

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
podpis Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p. číslo 98250000-0020 / 2015.

6. Žádost o koupi části pozemku p. č. 499/1
Předkladatel: Marie Pokorná
Dne 14. 8. 2015 obdržela Obec Slatina nad Úpou žádost o koupi části pozemku pč. 499/1. Jedná se
přibližně o 1500 m2 dle přiloženého snímku z katastrální mapy. Uvedený pozemek by žadatel „tyto
informace jsou neveřejné“ využil pro stavbu rodinného domu. Předmětem jednání je záměr prodeje
části pozemku pro stavbu rodinného domu.
Připomínky: Členové ZO žádost projednali a kolektivně zvažovali stanovení podmínek prodeje s péčí
řádného hospodáře. Do diskuse se zapojili i přítomní občané. Podmínky budou stanoveny na příštím
jednání ZO po sejmutí záměru z úřední desky.

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/8/6‐2015/09/01

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr prodeje části pozemku pč. 499/1 o výměře cca 1500 m2 pro výstavbu rodinného domu.

7. Diskuse
Starostka obce seznámila přítomné se stavem projektu na úpravu koryta potoka a nátokové části
mostku na hořejším konci. Pan Branda (Atelier M) předal kompletní dokumentaci na rozšíření vtokové
části mostku a úpravu potoka zpracuje na základě požadavku později. Nyní se u projektová
dokumentace čeká na závazné stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Náchod.
Starostka obce seznámila přítomné s výroční zprávou Oblastní Charity v Červeném Kostelci.
Starostka obce seznámila přítomné s žádostí o prodloužení smlouvy pro dělníky na veřejně prospěšné
práce.
Starostka obce seznámila přítomné se stavem žádosti o stanovení podmínek pro čištění Slatinského
potoka.
Starostka obce informovala o průběhu veřejného sněmu DSO 1866 konaného dne 31. 8. 2015
Místostarosta obce informoval přítomné o požadavku manželů „tyto informace jsou neveřejné“ na
rozšíření zastavitelného území v lokalitě Končiny na stavbu mobilhause (stavby domu). Jedná se o
podklad do připravované aktualizace územního plánu, který bude pravděpodobně realizován v období
2017 -18. Žádost bude projednána na příštím jednání ZO.

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin.
Zápis dokončen dne: 7. 9. 2015

Marie Pokorná – starostka

___________________________________________

Ing. Jaroslav Kordina – místostarosta

___________________________________________

Kateřina Dostálová – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Pavel Tatíček – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Jmenné hlasování dle jednotlivých bodů při jednání ZO 28. 4. 2015
Jméno

Marie

Ing.
Jaroslav

Ing. Jan

Miroslav

Dudek

Podrábský

Monika
Žylková

Kateřina
Dostálová

Pavel
Tatíček

Číslo
bodu

Pokorná

1

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

2

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

3

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

4

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

5

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

6

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Kordina

