OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 2. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 20. 2. 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,
Monika Žylková

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

,

Jednání řídil:

Marie Pokorná, starostka

Text zahájení:
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO ‐ ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Monika Žylková, Ing. Jan Dudek
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: "Nákup požární techniky" .
Hlasování: pro ‐ 7, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č. 1

2.

Záměr prodeje ppč. 178/1

3.

Darovací smlouva na sborník Rodným krajem

4.

Darovací smlouva pro Myslivecké sdružení Boušín z.s.

5.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu

6.

Plán financování obnovy kanalizační infrastruktury

7.

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka" a smlouva
o partnerském příspěvku

8.

Nákup požární techniky
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č. 1
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1, které schválila dle své pravomoci. Rozpočtovým opatření
dochází k navýšení rozpočtu o částku 22.981,‐Kč, dotace na volbu prezidenta a 3.000,‐ Kč přesun v položkách. Rozpočet
zůstává nadále vyrovnaný.
Usnesení č. 18/02/01 ‐ 2018/02/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 1.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Záměr prodeje ppč. 178/1
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné se žádostí na odkoupení pozemku ppč. 178/1 v katastrálním území obce. Jedná se o
pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace (Bývalé koryto potoka) o výměře 277m2. Žádost si podal *** ********
*****. Navržená cena je dle schválených pravidel 15,‐ Kč/m2.
Usnesení č. 18/02/02 ‐ 2018/02/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr prodeje pozemku ppč. 178/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 277m² za cenu 15Kč za 1m².
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Darovací smlouva na sborník Rodným krajem
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí Městského kulturního střediska o příspěvek pro rok 2018 na sborník
"Rodným krajem" ze dne 6. 12. 2017. Po krátkém projednání Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu na částku 3.000,‐
Kč pro tento účel.
Usnesení č. 18/02/03 ‐ 2018/02/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
darovací smlouvu na částku 3.000,‐Kč pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec na vydávání sborníku
Rodným krajem
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Darovací smlouva pro Myslivecké sdružení Boušín z.s.
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka podala informaci, že Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 31.1.2018 žádost o finanční dar od Mysliveckého
sdružení Boušín z.s.
MS Boušín z.s. žádá o částku alespoň 5.000,‐ Kč na nutné opravy poškozených mysliveckých zařízení, ke kterým došlo při
ničivé vichřice, které nás zasáhla 11. 8. 2017.
Po krátkém projednání Zastupitelstvo schválilo předloženou darovací smlouvu na částku 5.000,‐Kč pro popsaný účel.
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Usnesení č. 18/02/04 ‐ 2018/02/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
darovací smlouvu na částku 5.000Kč pro Myslivecké sdružení Boušín z.s. na opravu mysliveckých zařízení.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 1 /2018 o nočním klidu. Předmětem této OZV
je stanovení vyjímečných případů, při niž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, než stanoví zákon.
Účinnost vyhlášky je do 31. 12. 2018. Po projednání členové ZO znění vyhlášky schválili.
Usnesení č. 18/02/05 ‐ 2018/02/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č 1/2018 o nočním klidu.

6.

Plán financování obnovy kanalizační infrastruktury
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s Plánem financování obnovy kanalizace (PFOK). PFOK pro obec Slatina nad Úpou na
období 2018 ‐ 2027 zpracovala firma Voda cz. Zpracovaný PFOK bylo nutné předložit i k vyúčtování dotace z KHK na
kanalizaci, rozšíření kanalizační stoky E. Dle předloženého plánu se jedná o rezervaci roční částky ve výši 263.000,‐Kč
nebo dle finančních možností provozovatele. Zastupitelstvo v roce 2016 schválilo usnesením č. 16/10/04 ‐ 2016/11/15
tvorbu rezervního fondu ve výši 50.000,‐Kč od roku 2017 a dále. Po projednání bylo rozhodnuto, že v případě lepší
ekonomické situace bude částky v příštích obdobích upravena.
Usnesení č. 18/02/06 ‐ 2018/02/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
plán financování obnovy kanalizační infrastruktury pro období 2018 ‐ 2027.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu "Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka" a smlouva o
partnerském příspěvku
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s činností "Dobrovolného svazku obcí ÚPA", který podal žádost o dotaci na projekt
„Efektivní správa obcí Červenokostelecka
a Českoskalicka“. Smyslem tohoto projektu je napomoci představitelům členských obcí k efektivnějšímu řízení místních
samospráv. Projekt řeší neexistenci strategických
podkladů pro další rozvoj obcí, tedy důležitých nástrojů pro plánování jejich rozvoje. Dále se zaměřuje na vzdělávání
představitelů a zaměstnanců místních samospráv, které by jim mělo pomoci při naplňování stále narůstajících
požadavků ze strany státní správy vůči obcím a lépe reagovat na stále se vyvíjející změny legislativy.
Na projekt byli rozpočítany i finanční podíli pro jednotlivé obce dle jejich požadavků a potřeb.
Pro Obec Slatina nad Úpou se jedná o finanční spoluúčast na projektu o částku 10.252,‐ Kč.
V rámci uvedeného projektu bude pro obec zpracováno náledující:
‐ Program rozvoje obce Slatina nad Úpou
‐ Pasporty místních komunikací a dopravního značení obce Slatina nad Úpou
‐ Pasport veřejného osvětlení obce Slatina nad Úpou
‐ vzdělávací aktivity pro představitele a zaměstnance obce
Po projednání členové ZO postupně chválili obě smlouvy předložené k projednání.
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Usnesení č. 18/02/07 ‐ 2018/02/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
1.

schvaluje
smlouvu o spolupráci při realizaci projektu "Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka"”

2.

schvaluje
smlouvu o partnerském příspěvku.

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

8.

Nákup požární techniky
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce požádala o rozšíření programu jednání o bod nákup staršího požárního vozidla obálkovou metodou od
Města Červený Kostelec. Členové ZO se v diskusi dohodli, že bude svoláno další jednání na 8. 3. 2018, pro které bude
připravena obálková nabídka a zároveň bude prověřen technický stav nabízeného majetku.
Usnesení č. 18/02/08 ‐ 2018/02/20
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
ukládá
starostce
připravit návrh obálkové nabídky na nákup požární techniky
Termín: 8.3.2018 17:00 hodin
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5. Diskuse
‐ starostka obce seznámila přítomné s průběhem a výsledkém přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 ze dne 25. 1. 2018.
‐ starostka obce seznámila přítomné se stanoviskem pana Nováka k prořezání lip u OÚ. Jejich stav není dobrý, bude požádáno
o stanovisko Agenturu ochrany přírody a na základě jejich vyjadření k pokácení. Čechova lípa u č.p.243 naopak je vhodná k
celkové údržbě.
‐ starostka obce spolu s místostarostou předložili návrh na dokončení ÚP bez čekání na schválení podané žádosti o dotaci.
Členové ZO souhlasí s tím, že bude jeho zpracování financováno ze 100% samosprávou.
‐ starostka obce seznámila přítomné s průběhem a závěry sněmu DSO 1866.

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Ing. Jan Dudek a Monika Žylková

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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