OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 12. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 18. 12. 2018 v 19:00 hod.
zasedací místnost, Slatina nad Úpou 65, 54947 Slatina nad Úpou
Přítomni:

Kateřina Dostálová, Lukáš Kábrt, 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: Miroslav Podrábský a Pavel Tatíček
Zapisovatelem: ing. Jaroslav Kordina
Hlasování: pro ‐ 7, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Smlouva o výpůjčce uměleckých děl

2.

Rozpočet na rok 2019

3.

Dodatek č. 9 ‐ smlouva o dílo odpady

4.

Pověření zastupitele k spolupráci s pořizovatelem územního plánu

5.

Zřízení pracovního místa pro VPP

6.

Záměr výpůjčka části ppč. 86/3

7.

Výběrové řízení na revitalizaci rybníka na ppč. 86/2

8.

Směrnice č. 5/2018 GDPR "Směrnice pro práci s osobními údaji (OÚ)" a směrnice č.6/2018 "Provozní řád
výpočetní techniky (VT)"

9.

Rozpočtové opatření č. 10

K jednotlivým bodům programu:
1.

Smlouva o výpůjčce uměleckých děl
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné se smlouvou o výpůjčce uměleckých děl (obrazů pana Viléma Pokorného) které
budou umístěny v jednací síni OÚ. Členové zastupitelstva se smlouvou a umístěním souhlasili.
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Usnesení č. 18/12/01‐2018/12/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o výpůjčce uměleckých děl.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Rozpočet na rok 2019
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2019. Rozpočet byl projednán finančním výborem dne
18. 12. 2018 bez připomínek. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 29.11.2018 do 18.12.2018, bez
připomínek občanů. Rozpočet je předložen jako vyrovnaný, s příjmy i výdaji ve výši 4 472.000,‐Kč. Závaznými ukazateli
jsou paragrafy. Investice dle schváleného střednědobého výhledu budou realizovány pouze v případě získání vhodných
dotačních programů nebo dle schválených rozpočtových opatření v průběhu roku.
Usnesení č. 18/12/02 ‐ 2018/12/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný a závaznými ukazateli jsou paragrafy.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Dodatek č. 9 ‐ smlouva o dílo odpady
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Firma Marius Pedersen a.s. předložila Obci Slatina nad Úpou Dodatek č. 9 k smlouvě o dílo. V předloženém dodatku
dochází k navýšení ceny za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu v rozmezí 4,9 ‐ 6,1%, K dalšímu navýšení
dochází u ceny za svoz separovaných odpadů ve výši 3,9% a dále úprava recyklačního poplatku u komodity plast, ve výši
785,‐Kč/t. K dodatku nebyly připomínky a členové ZO jej schválili.
Usnesení č. 18/12/03 ‐ 2018/12/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
dodatek č. 9 Smlouvy o dílo s firmou Marius Pedersen a.s.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Pověření zastupitele k spolupráci s pořizovatelem územního plánu
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s požadavkem Městského úřadu, odbor výstavby a územního plánování ORP Náchod
(pořizovatelem územního plánu obce) o znovujmenování zmocněnce obce ve věci pořizování nového ÚP po
Komunálních volbách 2018. K navrženému zástupci nebyly připomínky.
Usnesení č. 18/12/04 ‐2018/12/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
jmenuje
Ing. Jaroslava Kordinu jako pověřeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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5.

Zřízení pracovního místa pro VPP
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila Zastupitelstvu obce k projednání a schválení vytvoření jednoho pracovního místa pro dělníka
na veřejně prospěšné práce (VPP). Na základě informací z úřadu práce, budou tato místa pouze na 6 měsíců a příspěvek
by měl být vyšší než současných 15.000,‐Kč. Místo bude zřízeno od 1.4.2019. Personální obsazení tohoto místa je
zajištěno místním občanem, který je uchazečem o zaměstnání na ÚP. Členové s tímto postupem souhlasí.
Usnesení č. 18/12/05 ‐2018/12/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
zřízení jednoho pracovního místa pro dělníka na VPP
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Záměr výpůjčka části ppč. 86/3
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí o výpůjčku části ppč. 86/3, kterou obdržela dne 7. 12. 2018. Jedná se o
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha. Žadatelem je nový vlastník nemovitosti č.p. 213 a žádostí navazuje na
výpůjčku původního vlastníka. Po krátké diskusi členové se záměrem souhlasili.
Usnesení č. 18/12/06 ‐ 2018/12/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr výpůjčky části ppč. 86/3 ostatní plocha dle žádosti.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Výběrové řízení na revitalizaci rybníka na ppč. 86/2
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s dalším postupem příprav na stavbu Revitalizace rybníka na ppč. 86/2. Je nutné
jmenovat tříčlenou hodnotící komisi do které byli navrženi: Monika Žylková, Ing Jaroslav Kordina a Pavel Tatíček. Dále
dle programu MZE je potřeba min. 5 hodnotitelných nabídek od uchazečů, kteří jsou schopni provádět vodohospodářské
práce, včetně revitalizace či výstavby malých vodních nádrží. Záměrem je oslovit minimálně 8 firem. Termín výběrového
řízení je od 1.3.2019 do 18.3.2019.
Usnesení č. 18/12/07 ‐2018/12/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
jmenuje
Moniku Žylkovou, Ing. Jaroslava Kordinu a Pavla Tatíčka za členy hodnotící komise pro výběr dodavatele.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

8.

Směrnice č. 5/2018 GDPR "Směrnice pro práci s osobními údaji (OÚ)" a směrnice č.6/2018 "Provozní řád výpočetní
techniky (VT)"
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Na základě evropské směrnice na ochranu osobních údajů musí zpracovatel a správce zpracovat a schválit řadu
dokumentů. Jedním z nich je i směrnice o práci s osobními údaji (OÚ) což je popsáno ve směrnici číslo 5 a provozní řád
VT ‐ směrnice číslo 6. členové ZO ke znění směrnic neměli připomínky a vzali je na vědomí.

TED 8.2.2.1

Strana 3

Usnesení č. 18/12/08 ‐ 2018/12/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
směrnici č. 5/2018 GDPR a směrnici č. 6/2018 Provozní řád výpočetní techniky
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.

Rozpočtové opatření č. 10
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s rozhodnutím MVČR o přidělení prostředků na odbornou přípravu členů JSDH, které
se zpracovalo do rozpočtového opatření č. 10. Tímto RO se navyšuje rozpočet o 2 000,‐ Kč, účelová neinvestiční dotace
na odbornou přípravu JSDH.
Usnesení č. 18/12/09 ‐ 2018/12/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 10
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10. Diskuse
‐ paní starostka informovala přítomné o průběhu jednání výboru DSO Úpa a sněmu DSO 1866.
‐ paní starostka konzultovala investiční záměry pro následující období jako například dotace na vodní hospodářství a hřbitov.
‐ Pan Dvořáček informoval o stavu příprav vodovodu pro Mečov, které připravuje obec Hořičky (prý již je objednán projekt).
Místostarosta projedná se starostou Hořiček skutečný stav a spolu se ZO bude požadovat o zapojení do projektu.

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Pavel Tatíček a Miroslav Podrábský

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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