OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 10. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 13. 11. 2018 v 19:00 hod.
zasedací místnost, Slatina nad Úpou 65, 54947 Slatina nad Úpou
Přítomni:

Kateřina Dostálová, Ing. Jaroslav Kordina, Miroslav Podrábský, Marie Pokorná, Monika Žylková, Lukáš Kábrt

Omluveni:

Pavel Tatíček

Nepřítomni:
Hosté:

,

Jednání řídil:

Marie Pokorná, starostka

Text zahájení:
Před zahájením jednání předložil zvolený zastupitel "Miroslav Podrábský" osvědčení o zvolení zastupitelem a složil slib.

Ověřovatelé: Monika Žylková a Lukáš Kábrt
Zapisovatelem: ing Jaroslav Kordina
Hlasování: pro ‐ 6, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválení programu ‐ program je přílohou zápisu
Hlasování: pro ‐ 6, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Pravidla rozpočtového provizoria

2.

Pravomoc k rozpočtovým opatřením

3.

Smlouva o zimní údržbě komunikací

4.

Darovací smlouvy pro MŠ

5.

Výpověď smlouvy o výpůjčce ppč. 86/2

K jednotlivým bodům programu:
1.

Pravidla rozpočtového provizoria
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné s "Pravidly rozpočtového provizoria", podle kterých by obec hospodařila, v případě
neschvalení rozpočtu. K předloženému dokumentu nebyly podány připomínky.
Usnesení č. 18/10/01 ‐ 2018/11/13
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
I.

schvaluje
pravidla rozpočtového provizoria.

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.

Pravomoc k rozpočtovým opatřením
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné s obsahem dokumentu "Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením" ve kterém je
uvedeno, že Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000Sb., o obcích, kompetenci
starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do částky 100.000Kč. Tato částka byla
stanovena s ohledem na Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2017. Zastupitelstvo obce bude o
každém provedeném rozpočtovém opatření informováno na nejbližším zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo
bez připomínek.
Usnesení č. 18/10/02 ‐ 2018/11/13
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
pravomoc starostky schvalovat rozpočtová opatření do částky 100.000Kč
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Smlouva o zimní údržbě komunikací
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné s obsahem smlouvy o zimní údržbě místních komunikací na sezonu 2018 ‐ 2019. Obec
smlouvu uzavírá se Zemědělským družstvem Dolany ‐ středisko Hořičky. Cena za službu zůstává ve stejném rozsahu jako
v sezoně 2017 ‐ 2018. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek.
Usnesení č. 18/10/03 ‐ 2018/11/13
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o zimní údržbě komunikací na období 2018‐2019.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Darovací smlouvy pro MŠ
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí Mateřské školky (MŠ) v Červené Hoře a MŠ Libňatov o finanční dar. Obec
Slatina nad Úpou, již řadu let finančně podporuje mateřské školky MŠ Červená Hora, která je pro naši obec na základě
OZV spadová a MŠ Libňatov.
Rozpočtovaná částka 15 tis. Kč. na rok 2018 je rozdělena takto: MŠ Červená Hora s darem 11.000Kč a MŠ Libňatov s
darem 4.000Kč. K projednávanému bodu nebylo připomínek.
Usnesení č. 18/10/04 ‐ 2018/11/13
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
darovací smlouvu pro Mateřskou školu Červená Hora ve výši 11.000Kč a darovací smlouvu pro Mateřskou školu
Libňatov ve výši 4.000Kč.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Výpověď smlouvy o výpůjčce ppč. 86/2
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Obec Slatina nad Úpou uzavřela s Českým rybářským svazem, z.s. místní organizací Červený Kostelec smlouvu o výpůjčce
vodní plochy na ppč. 86/2 po dobu 10. let. Tato smlouva je platná do 23. února 2026. Vzhledem k podmínkám dotace
MZe na revitalizaci vodní plochy, musela obec podepsat čestné prohlášení, že na vodní ploše nebude po dobu 10let od
ukončení akce provozován intenzivní ani polointenzivní chov ryb. Starostka seznámila přítomné s předjednaným
návrhem na ukončení smlouvy dohodou k 30. listopadu 2018. K návrhu dohody nebylo připomínek.
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Usnesení č. 18/10/05 ‐ 2018/11/13
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
ukončení smlouvy o výpůjčce ppč. 86/2 vodní plocha dohodou k 30. 11. 2018.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9. Diskuse
‐ starostka obce seznámila přítomné s termíny schůzek dobrovolných svazků Úpa a 1866, kde se budou volit nové orgány
svazku, po komunálních volbách
‐ starostka obce seznámila přítomné se stavem projektu a stavebního řízení na cestu k Mečovu.
‐ paní Marta Kolisková připomněla potřebu provést revizi zvonu ve zvonici a nátěr kříže u zvonice.
‐ paní Marta Kolisková se dotazovala na kandidáty předsedů DSO (bude známo až po jednáních svazků) a na výběr dodavatele
revitalizace rybníčku (zajistí firma Axiom).
‐ místostarosta informoval o směrech v likvidaci odpadů a jeho třídění. Z jednání, které svolala firma Maris Pedersen je jasný
směr, zaměřit se na domácnosti a tříděním snižovat množství tuhého komunálního odpadu (TKO).

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Lukáš Kábrt, , Monika Žylková,

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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