OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 10. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 15. 11. 2016 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, Monika
Žylková

Omluveni:

Pavel Tatíček

Nepřítomni:
Hosté:

,

Jednání řídil:

Marie Pokorná, starostka

Text zahájení:
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO ‐ ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Kateřina Dostálová a Miroslav Podrábský
Hlasování: pro ‐ 6, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Předložený program jednání nebyl připomínkován
Hlasování: pro ‐ 6, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č.7

2.

Návrh rozpočtu na rok 2017

3.

Stočné na rok 2017

4.

Tvorba rezervního fondu na obnovu kanalizace na rok 2017 a dále.

5.

Darovací smlouvy pro Mateřské školy

6.

Smlouva na projektovou dokumentaci "Revitalizace vodní plochy na ppč. 86/2"

7.

Nový územní plán obce

8.

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č.7
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření č.7 které bylo projednáno ve finančním výboru
dne 15.11.2016. Dochází k úpravě rozpočtu na straně výdajů, dochází k přesunům mezi paragrafy i položkami. Objem
rozpočtu se nezvyšuje. Nebylo připomínek.
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Usnesení č. 16/10/01 ‐ 2016/11/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č.7
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Návrh rozpočtu na rok 2017
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017. Návrh byl projednán ve finančním výbor dne 15. 11.
2016. Příjmy rozpočtu jsou navrženy ve výši 3.710.000,‐ Kč a výdaje ve výši 5.270.000,‐Kč. Rozpočet je navržen
schodkový se zapojením prostředků z předchozích období. Závaznými ukazateli jsou paragrafy.
Usnesení č. 16/10/02 ‐ 2016/11/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
souhlasí
s návrhem rozpočtu na rok 2017
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Stočné na rok 2017
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné s návrhem úpravy ceny stočného. Poslední úprava byla v roce 2010. Předmětem návrhu je
navýšení ceny o 3,‐ Kč to je 15,‐Kč s DPH pro období od 1.1.2017. K návrhu nebyly připomínky.
Usnesení č. 16/10/03 ‐ 2016/11/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
konečnou cenu stočného na rok 2017 ve výši 15Kč/m3 předčištěných odpadních vod.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Tvorba rezervního fondu na obnovu kanalizace na rok 2017 a dále.
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné se zákonnou povinností vytvářet rezervní fond na obnovu kanalizace. Předložila
proto návrh na vytváření rezervního fondu ve výši 50.000,‐Kč. K bodu nebyly připomínky.
Usnesení č. 16/10/04 ‐ 2016/11/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
tvorbu rezervního fondu na obnovu kanalizace ve výši 50.000,‐Kč od roku 2017 a dále.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Darovací smlouvy pro Mateřské školy
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné se žádostmi MŠ Červená Hora a MŠ Libňatov o příspěvek na nákup učebních
pomůcek, nebo doplnění hraček . Dle množství dětí ve školkách byly členům ZO předloženy návrhy darovacích smluv pro
MŠ Červena Hora výše daru 9.000,‐Kč a pro MŠ Libňatov s darem 6.000,‐Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup
učebních pomůcek, nebo hraček na vánoční nadílku.
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Usnesení č. 16/10/05 ‐ 2016/11/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
darovací smlouvu pro Mateřskou školu Červená Hora ve výši 9.000,‐Kč a darovací smlouvu pro Mateřskou školu
Libňatov ve výši 6.000,‐Kč
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Smlouva na projektovou dokumentaci "Revitalizace vodní plochy na ppč. 86/2"
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou na svém jednání dne 18.10.2016 unesením číslo 16/09/09 ‐ 2016/10/18 shválilo
objednání projektové dokumentace na revitalizaci vodního toku na ppč. 86/2 dle cenové nabídky společnosti AXIOM
engineering s.r.o. Cena projektové dokumentace s DPH 77.440,‐Kč. Na základě písemné objednávky byla Obci Slatina
nad Úpou předložena Smlouva o poskytování odborných služeb č.110498/2016. Starostka navrhuje uzavření smlouvy s
platností od 1.1.2017 z důvodu zapracování nákladů do rozpočtu na rok 2017.
Usnesení č. 16/10/06 ‐ 2016/11/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o poskytování odborných služeb s firmou AXIOM engineering s.r.o. na vyhotovení projektové
dokumentace revitalizace rybníka v k.ú.Slatina nad Úpou, ppč. 86/2. Uvedená smlouva bude uzavřena po 1.1.2017.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Nový územní plán obce
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Současná verze územního plánu byla zákonným opatřením prodloužena do roku 2020. Vzhledem k tomu, že tvorby
územního plánu může trvat i dva roky jsem pro bezodkladné zahájení přípravy nového územního plánu. Prvořadým
úkolem je schválení pořízení nového územního plánu a určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem
územního plánu. Pořizovatelem územního plánu je ORP tedy MÚ Náchod. Členové ZO s postupem souhlasí a za
odpovědnou osobu navrhli místostarostu obce Ing. Jaroslava Kordinu.
Usnesení č. 16/10/07 ‐ 2016/11/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
I.

schvaluje
pořízení nového územního plánu obce Slatina nad Úpou

II.

jmenuje
pověřeného zastupitele Ing. Jaroslava Kordinu pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu.

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

8.

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce podala informaci o problematice tvorby směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Připravené znění je v souladu s pravidly zákona o zadávání veřejných zakázek. Členové ZO se zněním souhlasí a znění
směrnice berou na vědomí.
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Usnesení č. 16/10/08 ‐ 2016/11/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
předloženou informaci.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.

Diskuse

Starostka obce informovala přítomné s úpravou cen svozu komunálního odpadu. Tento návrh bude předložen do příštího
jednání ZO a nárůst ceny nepřevýší 2%.
Starostka obce seznámila přítomné s průběhem úprav stanovišť kontejnerů.
Místostarosta seznámil přítomné s iniciativou Římskokatolické farnosti k nasvícení kostela na Boušíně a prosbou o společné
uložení kabeláže. Zároveň se nabízí možnost umístění svítidel na stožáry VO. ZO souhlasí se zajištěním společného postupu.
Pan Laifr se zeptal zda je nějaký postup u kapličky pod Boušínem. Tato otázka je stále v jednání, ale v souvislosti s Lesy ČR
paní starostka informovala o stanovisku LČR k vykácení porostu na ppč.10/1. Lze řešit jedině z prostředků obce, ale bez
nároku na vytěženou hmotu. Obec bude zkoušet ještě jiná postupy.

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Marie Pokorná
starostka

Ověřil:

Kateřina Dostálová, Miroslav Podrábský

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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