OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 11. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 12. 12. 2017 v 19:00 hod.
zasedací místnost, Slatina nad Úpou 65, 54947 Slatina nad Úpou
Přítomni:
Omluveni:

Kateřina Dostálová, Ing. Jan Dudek, Ing. Jaroslav Kordina, Miroslav Podrábský, Marie Pokorná, Pavel Tatíček,
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, Pavel Tatíček
Hlasování: pro ‐ 7, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č.7

2.

Rozpočet na rok 2018

3.

Dodatek č. 1 k smlouvě č. 1/2010 ‐ provoz kanalizace

4.

Smlouva o poskytnutí odborných služeb ‐ dotace na revitalizaci vodní plochy

K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č.7
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka informovala o rozpočtovém opatření č.7, které bylo schváleno dle její pravomoci. Došlo k navýšení rozpočtu o
částku 700.000,‐Kč. Proplacená dotace z KHK na stavbu kanalizace. Na straně výdajů úhrada stavby kanalizace.
Usnesení č. 17/11/01 ‐ 2017/12/12
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 7
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.

Rozpočet na rok 2018
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka předložila Zastupitelstvu obce rozpočet na rok 2018. Předložený rozpočet byl projednán finančním výborem
dne 12. 12. 2017.
Příjmy rozpočtu ve výši 4 200.000,‐Kč, výdaje rozpočtu se o proti návrhu upravují o úhradu dokončení územního plánu,
projekt cesty k Mečovu a podílu na revitalizaci vodní plochy. Výdaje rozpočtu činí: 4 965 000,‐Kč. Rozpočet je navržen
jako schodkový se zapojením prostředků z předchozích období.
Zavaznými ukazateli jsou paragrafy.
Po krátké diskusi členové ZO s rozpočtem na rok 2018 souhlasili.
Usnesení č. 17/11/02 ‐ 2017/12/12
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočet na rok 2018 jako schodkový se zapojením finančních prostředků z předchozích období a závaznými
ukazateli jsou paragrafy.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Dodatek č. 1 k smlouvě č. 1/2010 ‐ provoz kanalizace
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné s obsahem dodatku smlouvy z roku 2010 s firmou IVK Group, s.r.o. o technické pomoci a
zajištění provozu kanalizace v obci s účinností od 1.7.2010. V roce 2014 došlo ke změně názvu firmy na VODA CZ servis,
s.r.o.
Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č.1/2010.
Předmětem dodatku je aktualizace názvu firmy zhotovitele, sídla firmy, rozsah díla a cena služeb. Ta je stanovena na
500‐ Kč/měsíc což je 6.000,‐ Kč/rok.
ZO s dodatkem souhlasi.
Usnesení č. 17/11/03 ‐ 2017/12/12
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
dodatek č.1 k smlouvě o dílo č. 1/2010.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Smlouva o poskytnutí odborných služeb ‐ dotace na revitalizaci vodní plochy
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem smlouvy č. 120590/2017 na poskytnutí odborné služby při získání dotace
z programu životního prostředí MZE.
Jedná se o následný krok po zpracování projektové dokumentace na revitalizaci vodní plochy na ppč. 86/2. Odborné
služeby nabízí fima AXIOM engineering s.r.o.
Smluvní odměna činí 15.000,‐Kč bez DPH a je splatná do 7dnů. Předpokládaná cena stavby dle studie je 640.000,‐Kč,
Předpokládaný podíl obecních prostředků je 130.000,‐Kč.
Členové vznesli několik upřesňujících dotazů a následně smlouvu schválili.
Usnesení č. 17/11/04 ‐ 2017/12/12
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o poskytování odborných služeb č. 120590/2017 s firmou AXIOM engineering s.r.o.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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5. Diskuse
‐ starostka obce seznámila přítomní s záznamem z prohlídky vodního toku Slatinský potok od Povodí Labe s popisem několika
drobných závad. Ty budou řešeny v jarních měsících 2018.
‐ starostka obce seznámila přítomné s žádostí IV‐nakdadatelství s.r.o. o příspěvek na publikaci "Omalovánky ‐ Bezpečně na
silnici". Členové ZO omítli zapojení do této formy propagace.
‐ starostka obce seznámila přítomé s obsahem a průběhem jednání výboru svazku obcí "Úpa".
‐ starostka obce seznamila o technické přípravě na zimu (nákup frézy) a proběhlé kolaudaci na filtr u bývalé školy.
‐ starostka obce informovala o potřebě drobných oprav na komínových tělesech budov v majetku obce (škola, budova OÚ).
‐ předseda kontrolního výboru informoval o průběhu kontroly ze dne 28.11.2017

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Kateřina Dostálová, Pavel Tatíček

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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