Obec Slatina nad Úpou
Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
5. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 28. 4. 2015 v 19:00
hodin v jednací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Marie Pokorná, Monika Žylková, Kateřina Dostálová, Ing. Jan Dudek, Miroslav Podrábský,
Pavel Tatíček a Ing. Jaroslav Kordina
Omluveni:
Hosté: 0
Občané: 3
Zapsal: Jaroslav Kordina
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO – ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Miroslav Podrábský, Pavel Tatíček
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 „Přijetí dotace od
Královehradeckého kraje z programu obnovy venkova“.
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočtové opatření č. 3
Požární řád obce
Žádost o podporu folklorního festivalu na Hořičkách“
Výběr dodavatele „Oprava prostranství před OÚ“
Přijetí dotace od Královehradeckého kraje z „Programu obnovy
venkova“
6. Diskuse

Hlasování o programu: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

K jednotlivým bodům programu:
1. Rozpočtové opatření č. 3
Předkladatel: Marie Pokorná
Na základě pravomoci starostky obce bylo schváleno rozpočtové opatření č.3. Jedná se o příjem
91.000,-Kč dotace na VPP, u vydání se jedná o náklady na mzdu dělníka, ostatní změny jsou jen
přesuny mezi položkami.
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 15/5/1-2015/04/28

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 3

2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 – Požární řád obce
Předkladatel: Marie Pokorná
Na základě kontroly HZS HKH, která se konala 26. 11 .2014, bylo zjištěno, že má obec Požární řád,
ve kterém je uvedeno značné množství informací, které již neplatí. Proto byl členům ZO předložen
k projednání přepracovaný řád ve formě obecně závazně é vyhlášky (OZV) č. 2/2015 – Požární řád
obce. Znění OZV bylo konzultováno s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR oddělením
dozoru Hradec Králové.
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 15/5/2‐2015/04/28

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce

3. Žádost o finanční podporu folklorního festivalu na Hořičkách
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou byla oslovena občanským sdružením „Přátelé českého a moravského folkloru
Hořičky – Křižanov o.s.“ o poskytnutí finanční podpora při pořádání folklorního festivalu, který se
bude konat 19.-20. 6. 2015 v obci Hořičky. Občanské sdružení žádá o 5.000,-Kč .
Připomínky: členové ZO se pochvalně vyjádřili k loňskému ročníku a s darovací smlouvou vyslovili
souhlas

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 15/5/3‐2015/04/28

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
darovací smlouvu na podporu folklorního festivalu konaného dne 19. – 20. 6. 2015 v obci
Hořičky ve výši 5.000,- Kč..

4. Otevírání obálek a výběr dodavatele stavby „Oprava prostranství před
OÚ“
Předkladatel: Marie Pokorná
Dne 1. 4. 2015 zveřejnila Obec Slatina nad Úpou na úřední desce „ Výzvu k podání cenové nabídky“
na akci „ Oprava prostranství před OÚ“. Obeslány byly čtyři firmy. K termínu uzávěrky byly
doručeny nabídky těchto firem:
firma

čas podání nabídky

cena včetně DPH

MADOS MT, s.r.o

24.4.2015 10:30

864.332,09 Kč

STRABAG a.s.

24.4.2015 10.30

738.288,18 Kč

EUROVIA CS a.s.

24.4.2015 10:30

725.103,00 Kč

COLAS CZ,a.s.

24.4.2015 12:10

658.370,68 Kč

Stavibet s.r.o.

27.4.2015 11:08

636.556,00 Kč

ŠPELDA s.r.o.

27.4.2015 11:54

659.774,00 Kč

Hodnocení došlých nabídek proběhlo 28. 4. 2015 v 18hod.
Firma Špelda s.r.o. neuvedl dobu záruky – nabídka je vyřazena
Dle pravidel bylo stanoveno pořadí:
1. Stavibet s.r.o.
2. Colas CZ a.s.
3. Eurovia CS
4. Strabag a.s.
5. Mados MT s.r.o.
Připomínky: Nabídky vykazovaly rozdíly v přesunech hmot, proto členové ZO doporučili zahájit
jednání s dodavateli dle pořadí a na příští schůzi ZO předložit návrh smlouvy ke schválení.

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 15/5/4‐2015/04/28

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
Pověřuje
Starostku obce projednat a připravit na příští jednání návrh smlouvy o dílo.

5. Přijetí dotace z Programu obnovy venkova
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou zažádala o dotaci z Programu obnovy venkova z dotačního titulu Komplexní
úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura – 15POV02.
Obec žádala na akci „0prava prostranství před OÚ“ o částku 260tis.Kč. Zastupitelstvo
Královehradeckého kraje na svém zasedání dne 30. 3. 2015 schválilo usnesením ZK/20/1322/2015
přidělení dotace pro obec Slatina nad Úpou ve výši 260.000,-Kč.
Připomínky: bez připomínek.

Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Usnesení číslo: 15/5/5‐2015/04/28
Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
Schvaluje
Přijetí dotace z programu obnovy venkova z dotačního titulu 2, v částce 260.000,-Kč na akci
„Oprava prostranství před OÚ“

6. Diskuse
Starostka obce seznámila přítomné s žádostí pana Bureše na odkoupení obecního pozemku. Po diskusi
o této záležitosti se členové ZO shodli v názoru vyzvat pana Bureše, aby před projednáváním záměru
na prodej obecního pozemku předložil řešení přístupu sousedů na pozemek mimo přístupu z veřejného
prostranství.
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí občanského sdružení Babybox o příspěvek na BABY
BOX do nemocnice v Jičíně. Členové ZO neprojevili zájem tento bod projednávat na příští schůzi.
Starostka informovala o jednání s firmou Profesionálové. Do doby vypsání výzev na prostředky z EU
není o čem rozhodovat.
Starostka obce informovala přítomné o stavu dokumentů uložených na odboru dopravy MěÚ v
Náchodě. Dopravní úprava bude vyhlášena vyhláškou a členové ZO souhlasí s podáním odvolání
pokud, bude výrok zasahovat do pravomoci místně příslušného silničního úřadu.
Starostka obce informovala o připravované opravě VO.
Místostarosta obce informoval o vydání povolení k vypouštění odpadních vod z 10 kanalizačních stok.
Starostka obce informovala přítomné o dopisu pana Zeleného. Po projednání členové ZO nechtějí
tento bod retardéry znovu projednávat a trvají na usnesení č. 15/1/5 – 2015/01/20
Starostka obce informovala o účasti na jednání DSO Úpa na téma Meziobecní spolupráce.
Pan Laifr připomněl nefunkční RSS na webových stránkách (v době psaní zápisu je opraveno), dále
upozornil na nebezpečný stav pěšiny na Boušínskou lávku, nebezpečí pádu dětí z plošiny autobusové
čekárny u Rufferů a skládku bioodpadu v lese směrem na Boušín. Starostka připomínky prověří a
zajistí nápravu.
Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin.
Zápis dokončen dne: 28. 4. 2015

Marie Pokorná – starostka

___________________________________________

Ing. Jaroslav Kordina – místostarosta

___________________________________________

Kateřina Dostálová – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Ing. Jan Dudek – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Jmenné hlasování dle jednotlivých bodů při jednání ZO 28. 4. 2015
Jméno

Marie

Ing.
Jaroslav

Ing. Jan

Miroslav

Dudek

Podrábský

Monika
Žylková

Kateřina
Dostálová

Pavel
Tatíček

Číslo
bodu

Pokorná

1

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

2

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

3

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

4

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

5

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kordina

