OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 10. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 21. 11. 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: Ing. Jan Dudek, Marie Pokorná
Hlasování: pro ‐ 7, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č. 6

2.

Návrh rozpočtu na rok 2018

3.

Stočné na rok 2018

4.

Darovací smlouvy pro MŠ

5.

Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo ‐ odpady

6.

Nové stanovy SO ÚPA

7.

Zadání územního plánu

8.

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ‐ kanalizace

9.

Stanovení odměn členů Zastupitelstva obce

10.

Žádost o podporu územně plánovací dokumentace z MMR

K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č. 6
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila členům ZO k projednání návrh rozpočtového opatření č. 6. To bylo projednáno finančním
výborem dne 21. 11. 2017. Rozpočtovým opatřením se navyšuje rozpočet o dotaci na JSDH 2800,‐Kč a příspěvkem na
volby PS PČR.18 467,‐Kč.
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Usnesení č. 17/10/01 ‐ 2017/11/21
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Návrh rozpočtu na rok 2018
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila k projednání návrh rozpočtu na rok 2018. Předložený návrh byl projednán finančním výborem
dne 21. 11. 2017. Příjmy rozpočtu ve výši 4 200.000,‐Kč, výdaje rozpočtu 4 600.000,‐Kč. Rozpočet je navržen jako
schodkový se zapojením prostředků z předchozích období. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. ZO schválilo bez
připomínek.
Usnesení č. 17/10/02 ‐ 2017/11/21
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
souhlasí
s návrhem rozpočtu na rok 2018.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Stočné na rok 2018
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce navrhla zachovat cenu stočného pro rok 2018. Současná cena stočného za 1m3 je 15Kč/m3. Tato cena je
konečná.
Usnesení č. 17/10/03 ‐ 2017/11/21
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
konečnou cenu stočného na rok 2018 ve výši 15Kč za 1m3 předčištěných odpadních vod.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Darovací smlouvy pro MŠ
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem darovacích smluv na podporu mateřských školek v Červené Hoře a v
Libňatově. Obec Slatina nad Úpou již několik let finančně podporuje mateřské školy, které navštěvují naše dětí. Finanční
prostředky byly použity na nákup učebních pomůcek, nebo hraček na vánoční nadílku..V letošním roce jsme obdrželi dvě
žádosti od MŠ Červená Hora a od MŠ Libňatov tyto mateřské školy navštěvují naše děti nejvíc. Předložené darovací
smlouvy navrhují pro MŠ Červená Hora výše daru 11.000,‐Kč a pro MŠ Libňatov s darem 4.000,‐Kč. Celkem se jedná o
15.000,‐Kč které byly schváleny v rozpočtu obce na rok 2017.
Usnesení č. 17/10/04 ‐ 2017/11/21
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
darovací smlouvu pro Mateřskou školu Červená Hora ve výši 11.000,‐Kč a darovací smlouvu pro Mateřskou školu
Libňatov ve výši 4.000,‐Kč.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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5.

Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo ‐ odpady
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Firma Marius Pedersen a.s. předložila Obci Slatina nad Úpou Dodatek č.8 ke smlouvě o dílo. V předloženém dodatku
dochází k navýšení ceny o 4,4% za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu. Dochází k navýšení ceny i za výsyp
tříděných komunit plast, sklo, papír a kovy. Novou položkou je recyklační poplatek ze plasty ve výši 490Kč/t. Po
projednání jednotlivých položek dodatku členové s návrhem souhlasili.
Usnesení č. 17/10/05 ‐ 2017/11/21
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
dodatek č. 8 Smlouvy o dílo s firmou Marius Pedersen a.s.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Nové stanovy SO ÚPA
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s důvodem schválení nových stanov Svazku obcí ÚPA. Původní stanovy měli již 7
dodatků a jeden člen svazku obec Brzice se rozhodla ukončit členství ve svazku. V nových stanovách je zapracováno
působení Centra společných služeb i úkoly pověřence (definovaný směrnicí Evropské unie o ochraně osobních údajů).
Účinnost předložených stanov od 1. 1. 2018. Návrh byl schválen bez připomínek.
Usnesení č. 17/10/06 ‐ 2017/11/21
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
stanovy svazku obcí „ÚPA"
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Zadání územního plánu
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s "Návrhem zadání územního plánu Slatina nad Úpou". Tento návrh byl odsouhlasen
zpracovatelem (MěÚ Náchod a všemi dotčenými orgány). Byl zveřejněn na úřední desce od 27.9.2017 do 13.10.2017
bez připomínek od občanů. Připomínky dotčených orgánu jsou zapracovány v Zadání územního plánu. ZO zadání
územního plánu schválilo.
Usnesení č. 17/10/07 ‐ 2017/11/21
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
zadání územního plánu Slatina nad Úpou
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

8.

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ‐ kanalizace
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Obec Slatina nad Úpou uzavřela smlouvu o dílo s firmou Petr Maršálek na stavbu "Kanalizace Slatina nad Úpou ‐
prodloužení stoky E a septik pro obecní úřad". Stavba byla zahájena dne 6.10.2017. V průběhu stavby bylo zjištěno, že
dosavadní septik obecního úřadu je ve špatném stavu a sákne. Po projednání s projektantem a zástupci obce byla
navržena celková výměna septiku. Starostka s dodavatelem stavby vyjednala dodatek, který bude zahrnovat pouze
skutečné náklady spojené s odstraněním poruchy formou Dodatku č.1 ke smlouvě ze den 5.6.2017. Dodatek č.1 činí
128.199Kč bez DPH, cena s daní 155.120,80Kč. Členové ZO po seznámení s položkami návrhu, dodatek odsouhlasili.
Usnesení č. 17/10/08 ‐ 2017/11/21
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Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "„Kanalizace Slatina nad Úpou ‐ prodloužení stoky E a septik pro obecní úřad"”
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.

Stanovení odměn členů Zastupitelstva obce
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Na základě stávající právní úpravy odměňování členů zastupitelstev obcí předložila starostka obce nový návrh. Obsahem
návrhu je:
‐ starostka:
21 899 Kč
‐ místostarosta:
15 000 Kč
‐ předseda výboru:
2 190 Kč
‐ člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 700 Kč
Odměna bude poskytnuta od 1. 1. 2018
Členové zastupitelstva navrhují pro místostarostu obce odměnu v plné výši tedy 19 709Kč
Členové ZO s návrhem souhlasí.
Usnesení č. 17/10/09 ‐ 2017/11/21
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
‐ starostka:

21 899 Kč

‐ místostarosta:
‐ předseda výboru:

19 709 Kč
2 190 Kč

‐ člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 700 Kč
Odměna bude poskytnuta od 1. 1. 2018
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10. Žádost o podporu územně plánovací dokumentace z MMR
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s výzvou Ministerstva pro místní rozvoj ČR k předkládání žádostí o poskytnutí dotací
z programu "Podpora územně plánovacích činností obcí " pro rok 2018 ‐ dotační titul "Územní plán". Lhůta pro doručení
žádosti začala běžet 18. října 2017 a končí 28. prosince 2017 do 12hod. Výše dotace až80% způsobilých nákladů dotace
do 400tis.Kč na 1 ÚP. Členové ZO souhlasí se zapojením do této výzvy.
Usnesení č. 17/10/10 ‐ 2017/11/21
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
I.

schvaluje
dodání žádosti o dotaci na územní plán obce z programu MMR dotační program 117D0510.

pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

11.

Diskuse

Starostka obce seznámila Zastupitelstvo obce s hospodařením správce obecních lesů a jeho 50% příspěvkem po těžbě
poškozeného dřeva do příjmů obce.
Starostka informovala o proběhlém auditu a jeho výsledku. Výsledek je bez závad.
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Starostka informovala o stavu příprav na projekt opravy cesty do Mečova a výsledku převodu pozemku od obce Hořičky. ZO
Hořiček schválilo bezúplatný převod a požaduje pouze uhrazení správních poplatků a vyhotovení GP.
Jan Dudek se ptal na záměr obce s opravou cesty od ZD ke středisku. Je zahrnuta do nového ÚP a bude na novém
Zastupitelstvu kdy opravu zařadí do rozpočtu.
Paní Monika Žylková informovala o umístění nového herního prvku u parketu.
Místostarosta seznámil přítomné s problematikou zveřejňování digitalizovaných zápisů kronik a ZO souhlasí s jejich
poskytováním k nahlížení a pořizování výpisů pouze na OÚ v tištěné podobě.
Pan Laifr poptával stav příprav na opravu cesty k Salaši. Oprava proběhne v jarních měsících.
Pan Podrábský poptával stav úprav na hřbitově. Také bude první etapa zahájena na jaře 2018.

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Ing. Jan Dudek ‐ člen zastupitelstva, Marie Pokorná ‐ starostka

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta

TED 8.1.1.1

Strana 5

