OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 7. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 9. 8. 2016 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

Omluveni:

Ing. Jan Dudek, 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 ‐ 5, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Žádost o příspěvek na DČOV pro čp. 64

2.

Žádost o příspěvek na DČOV pro čp. 235

3.

Smlouva o bezúplatném převodu ppč. 1966/12.

4.

Rozpočtové opatření č.4

5.

Žádost o odtěžení bahna z vodní nádrže na p.č. 86/2, k.ú. Slatina nad Úpou

K jednotlivým bodům programu:
1.

Žádost o příspěvek na DČOV pro čp. 64
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí o příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod (DČOV), ze dne 20.6.2016,
kterou dle pravidel směrnice č. 8/2011 podala a doložila **** **** **********, ******* *** **** *** **Bez
připomínek.
Usnesení č. 16/07/01 ‐ 2016/08/09
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
vyplacení příspěvku dle směrnice č.8/2011 na výstavbu DČOV k čp. 64 ve výši 15.000,‐Kč **** **** **********.
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.

Žádost o příspěvek na DČOV pro čp. 235
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí o příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod (DČOV), ze dne 29.6.2016,
kterou dle pravidel směrnice č. 8/2011 podala a doložila **** ******* **********, ******* *** **** ***.
Bez připomínek.
Usnesení č. 16/07/02 ‐ 2016/08/09
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
vyplacení příspěvku dle směrnice č.8/2011 na výstavbu DČOV k čp. 235 ve výši 15.000,‐Kč pro **** *******
***********.
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Smlouva o bezúplatném převodu ppč. 1966/12.
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Zastupitelstvo obce usnesením číslo 16/6/3‐2016/06/28 schvalilo záměr bezúplatného převodu do majetku obce ppč
1966/12 koryto vodního toku o výměře 298m2. Uvedený pozemek nabídl obci *** *** *******. Schválený záměr byl
zveřejněn na úřední desce od 29.6.2016 do 15.7.2016 bez připomínek.
Předkládám ZO návrh smlouvy na přijetí daru. Obec uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Uvedený
pozemek bude zařazen do majetku obce s hodnotou 3.099,20Kč
Usnesení č. 16/07/03 ‐ 2016/08/09
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o bezúplatném převodu ppč. 1966/12 koryto vodního toku o výměře 298m² v hodnotě 3.099,20Kč do
majetku obce
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Rozpočtové opatření č.4
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Předložené rozpočtové opatření č.4 bylo schváleno dle pravomoci starostky. Rozpočtovým opatřením č.4 se nemění
výše rozpočtu. Jedná se pouze o konečnou úpravu zaučtování dotace na ukončené smlouvy na veřejně prospěšné práce
(VPP) a převody prostředků na školení a kolky. RO č. 4 je nedílnou součástí zápisu.
Usnesení č. 16/07/04 ‐ 2016/08/09
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č.4
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Žádost o odtěžení bahna z vodní nádrže na p.č. 86/2, k.ú. Slatina nad Úpou
Předkladatel: Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
Místostarosta seznámil přítomné s obsahem žádosti Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Červený Kostelec
"Žádost o odtěžení bahna z vodní nádrže na p.č. 86/2, k.ú. Slatina nad Úpou" ze dne 27.7.2016. V žádosti je nabídnuta
spoluúčas formou ručního dočištění po mechanickém odstranění letitých nánosů. Z diskuse vzešlo rozhodnutí zajistit
údržbu tohoto majetku řádnou cestou (podáním žádosti na odbor životního prostředí do Náchoda) a nechat zpracovat
projektový záměr na nejnutnější stavební úpravy. Předpokladem je možnost zařazení projektu do některé dotace z
programu životního prostředí.
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Usnesení č. 16/07/05 ‐ 2016/08/09
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
1.

schvaluje
a)

objednat projekt na nezbytné stavební úpravy a vyčištění vodní plochy na ppč. 86/2.

b)

zařazení této akce do rozpočtového výhledu na plánovací období 2017 ‐ 2018.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Diskuse

Starostka obce seznámila přítomné s obsahem dodatku č. 1 smlouvy s Městskou knihovnou v Červeném Kostelci kde jediným
bodem je změna názvu na Městská knihovna Břetislava Kafky.
Starostka obce informovala o obsahu mimořádného jednání svazku obcí Úpa (DSO Úpa). Na jednáni byly dva body a to
zapojení do projektu Svazu měst a obcí ‐ zřízení Centra společných služeb (CSS) a zajištění nabídky na nové webové stránky
DSO Úpa.
Starostka obce informovala o přípravách na zpracování návrhu nové vyhlášky na dodržování nočního klidu. Pokud bude
připraven bude ZO předložen na jednání v září.
Místostarosta informoval o podkladech na projekt rozšíření veřejného osvětlení na Končinách a na hřbitově. Předložené
návrhy byly zpřipomínkovány a ty budou vráceny projekční kanceláři na dopracování. Stejným způsobem byl projenán i návrh
úpravy vodního hospodářství na hřbitově. Konečná podoba bude předložena ZO k odsouhlasení.

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Kateřina Dostálová, člen zastupitelstva, Miroslav Podrábský, člen zastupitelstva

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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