OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 8. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 6. 9. 2016 v 19:00 hod.
zasedací místnost, Slatina nad Úpou 65, 54947 Slatina nad Úpou
Přítomni:

Kateřina Dostálová, Ing. Jan Dudek, Ing. Jaroslav Kordina, Marie Pokorná, Pavel Tatíček, Monika Žylková

Omluveni:

Miroslav Podrábský

Nepřítomni:
Hosté:

,

Jednání řídil:

Marie Pokorná, starostka

Text zahájení:
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO ‐ ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Monika Žylková a Pavel Tatíček
Hlasování: pro ‐ 6, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Záměr koupě částí pozemků ppč. 263 a ppč. 1778/6

2.

Smlouva prodej pozemku ppč. 499/12

3.

Smlouva o zimní údržbě komunikací

4.

Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p.30

K jednotlivým bodům programu:
1.

Záměr koupě částí pozemků ppč. 263 a ppč. 1778/6
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné se záměrem odkoupení 1/2 vlastnických práv k ppč. 263 a ppč. 1778/6. Obec Slatina
nad Úpou obdržela dne 10. 8. 2016 nabídku od pana ****** ****** na odkoupení pozemků v katastrálním území
Slatina nad Úpou. Jedná se o pozemek ppč. 263 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 368m2 a pozemek
ppč. 1778/6 ostatní plocha, silnice o výměře 114m2. Pan ****** nám nabízí polovinu uvedených pozemků. Obec Slatina
nad Úpou je vlastníkem 1/4 těchto pozemku, které získala koupí od paní Zelené v roce 2014 za cenu 15Kč/m2.
Usnesení č. 16/08/01 ‐ 2016/09/06
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr koupě 1/2 ppč. 263 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 368 m² a 1/2 ppč. 1778/6 ostatní
plocha, silnice o celkové výměře 114 m² za cenu 15 Kč/m².
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

TED 8.0.7.9

Strana 1

2.

Smlouva prodej pozemku ppč. 499/12
Předkladatel:
Starostka obce předložila členům ZO návrh smlouvy na prodej oddělené části ppč. 499/12. Zastupitelstvo obce Slatina
nad Úpou usnesením číslo: 15/8/6 ‐ 2015/09/01 schválilo záměr prodeje části ppč. 499/1 o výměře cca 1500m2 pro
výstavbu rodinného domu. Na základě geometrického plánu číslo 381‐194/2016 ziskal odměřený pozemek ppč. 499/12
orná půda. Výměra odděléného pozemku je 1466m2. Cena 1m2 pozemku byla schválena za cenu 100 Kč. Kupujícím
pozemku je pan **** ******.
Usnesení č. 16/08/02 ‐ 2016/09/06
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o prodeji ppč. 499/12 orná půda o výměře 1466m² za cenu 100 Kč/m² pro výstavbu rodinného domu.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Smlouva o zimní údržbě komunikací
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila členům ZO návrh smlouvy na zimní údržbu komunikací. Zimní údržbu pro obec zajistí pan
Tomáš Hiller za cenu 600 Kč za hodinu bez DPH. Smlouva se uzavírá na zimní období 2016‐2017 dnem podpisu do 30. 4.
2017. Paní Monika Žylková požádala, aby ve smlouvě bylo doplněno nabytí účinnosti dnem podpisu.
Usnesení č. 16/08/03 ‐ 2016/09/06
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o zimní údržbě komunikací na období 2016‐2017.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Záměr pronájmu nebytových prostor v č.p.30
Předkladatel:
Starostka obce seznámila přítomné s průběhem jednání se zástupcem firmy JOSI s.r.o. z Červeného Kostelce, který pro
obec zajišťuje internetové připojení. Současná smlouva končí v listopadu letošního roku a ZO pověřilo starostku zajistit
prodloužení smlouvy na dalších pět let. Součástí připravované dohody je i pronájem části půdních prostor č.p. 30 (škola).
Z tohoto důvodu je členům ZO předložen záměr pronájmu techto prostor jmenované firmě.
Usnesení č. 16/08/04 ‐ 2016/09/06
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr pronájmu části nebytových (půdních) prostor v č.p. 30 k umístění vysílacího bodu pro internet na dobu 5let.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Diskuse

Starostka obce informovala přítomné s průběhem příprav vyhlášky na regulaci nočního klidu.
Starostka obce informovala o obsahu nabídky na sanaci rybníčku pod Dolcema.
Starostka obce informovala o výsledcích odběrů vzorků odpadní vody z domácností napojených na kanalizační stoky.
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Starostka informovala přítomné o pozitivním výsledku rozborů vzorků půdy vytěžené při čištění potoka.
Starostka obce informovala o odstranění sloupů VO podél cesty ke Končinám.
Ing. Jan Dudek požádal o vysvětlení akce úpravy chodníku před školou v době přípravy výstavy. Pan Pavel Tatíček ujistil
přítomné, že bude chodník před výstavou opraven.

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Pavel Tatíček

Monika Žylková

Zapsal:
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