Obec Slatina nad Úpou
Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
2. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 23. 2. 2016 v 18:00
hodin v jednací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Marie Pokorná, Monika Žylková, Ing. Jan Dudek, Pavel Tatíček a Ing. Jaroslav Kordina,
Kateřina Dostálová a Miroslav Podrábský
Omluveni:
Hosté:
Občané: 1
Zapsal: Jaroslav Kordina
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO – ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Kateřina Dostálová a Pavel Tatíček
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aktualizace rozpočtového výhledu
Inventarizace majetku obce Slatina nad Úpou
Zřízení pracovního místo pro VPP
Záměr výpůjčky ppč. 111
Smlouva koupě části ppč. 110
Smlouva koupě části ppč. 2188
Smlouva prodej částí ppč. 50/1 a ppč. 228/3
Směnná smlouva pozemky pod cestou na Končinách
Smlouva výpůjčky vodní ploch ppč.86/2
Záměr koupě části ppč. 506/2
Vlajka pro Tibet
Hodina země
Diskuse

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

schváleno

K jednotlivým bodům programu:
1. Aktualizace rozpočtového výhledu
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem rozpočtového výhledu pro období 2017-2019
kapitálových příjmů a výdajů.
Připomínky: V průběhu projednávání byla vysvětlena problematika našeho sboru dobrovolných
hasičů a jejich potřeby dovybavení technikou. Investice do infrastruktury navazují na předpokládané
rozvojové plochy z ÚP.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/02/1-2016/02/23

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočtový výhled na roky 2017 až 2019.

2. Inventarizace majetku obce Slatina nad Úpou
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce seznámila přítomné s průběhem plnění inventarizačního příkazu a předložila
závěrečnou zprávu. Inventarizace proběhla bez zjištění rozdílů.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/02/2‐2016/02/23

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o provedení inventarizace majetku obce Slatina nad Úpou.

3. Zřízení pracovního místo pro VPP
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce předložila ke schválení zřízení dvou pracovních míst pro dělníky na veřejně prospěšné
práce (VPP). Úřad práce bude v roce 2016 přispívat na jednoho dělníka částku 14.000,-Kč měsíčně.
V současné době obec zaměstnává dva dělníky s dotací 13.000,-Kč na měsíc. Smlouva těmto
dělníkům končí 30. 4. 2016 a 31. 5. 2016.
Připomínky: po krátké diskusi členové ZO se zřízením pracovních míst souhlasí

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/02/3‐2016/02/23

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
zřízení dvou pracovních míst pro VPP na rok 2016.

4. Záměr výpůjčky ppč. 111
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 3. 2. 2016 žádost o výpůjčku pozemku parcelní číslo (ppč.) 111
ostatní plocha, ostatní komunikace od paní „tyto informace jsou neveřejné“. ZO souhlasí se záměrem.
Připomínky: Starostka obce tlumočila ochotu paní Vávrové zajistit péči o celý pozemek.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/02/4‐2016/02/23

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr výpůjčky pozemku ppč. 111 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356m2.

5. Smlouva koupě části ppč. 110
Předkladatel: Marie Pokorná
ZO schválilo usnesením číslo 15/9/7-2015/10/06 záměr vykoupení části ppč. 110, zahrada o šíři 2,5m
od manželů „tyto informace jsou neveřejné“ pro úpravu vtoku do propustku. Dle geometrického plánu
se jedná o 31m2.
Cena pozemku je navržena 10Kč za m2.
Připomínky: bez připomínek.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/02/5‐2016/02/23

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
podpis kupní smlouvy na část ppč.110 zahrada, výměra 31m2 za cenu 10,- Kč za m2.

6. Smlouva koupě části ppč. 2188
Předkladatel: Marie Pokorná
ZO schválilo usnesením číslo 15/9/3-2015/10/06 záměr koupě části ppč. 2188 trvalý travní porost pro
umístění zpevněné plochy na stanoviště kontejneru od manželů „tyto informace jsou neveřejné“. Dle
geometrického plánu se jedná o 59m2. Záměr koupě byl zveřejněn na úřední desce od 7. 10. 2015 do
23. 10. 2015 bez připomínek Cena pozemku je navržena 10,- Kč za m2.
Připomínky: bez připomínek.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/02/6‐2016/02/23

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
podpis kupní smlouvy na část ppč.2188 trvalý travní porost, výměra 59m2 za cenu 10,- Kč za m2.

7. Smlouva prodej částí ppč. 50/1 a ppč. 228/3
Předkladatel: Marie Pokorná
ZO schválilo usnesením číslo 15/6/4-2015/05/26 záměr prodeje části ppč. 50/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace a části ppč. 228/3 zahrada. Dle geometrického plánu se jedná celkem o128m2. Záměr
prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 27. 5. 2015 do 12. 6. 2015 bez připomínek. Cena pozemku
10,- Kč za m2.
Připomínky: bez připomínek.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/02/7‐2016/02/23

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
podpis kupní smlouvy prodeje část ppč. 50/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71m2 a
ppč.228/3 zahrada o výměre 57m2 za cenu 10,- Kč za m2.

8. Směnná smlouva pozemky pod cestou na Končinách
Předkladatel: Marie Pokorná
ZO schválilo usnesením číslo 8/2014 záměr směny části ppč. 2696 za části ppč. 2253,2254 a 2255.
Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce od 16.9.2014 do 2.10.2014. S vlastníkem pozemků pč.
2253,2254, a2255 panem „tyto informace jsou neveřejné“ byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí
směnné. Dle geometrického plánu se jedná o směnu 110m2 z pozemku pč. 2696 ostatní plocha, ostatní
komunikace za pozemky pč. 2255/2 orná půda 70m2 , ppč. 2255/3 orná půda 22m2 a ppč. 2254/2 trvalý
travní porost 30m2. Jedná se o směnu bezúplatnou
Připomínky: bez připomínek.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/02/8‐2016/02/23

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
podpis Směnné smlouvy na směnu ppč. 2696/2 o výměre 110 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
za pozemky ppč. 2254/2 o výměře 30 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, ppč. 2255/2 o výměře
70 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace a ppč. 2255/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
22 m2.

9. Smlouva výpůjčky vodní ploch ppč.86/2
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce seznámila přítomné s celou historií pronájmů ppč. 86/2.Vodní plochu na ppč 86/2 měl
do 31. 12. 2015 pronajatu za údržbu (podle nového občanského zákona se jedná o výpůjčku) pan „tyto
informace jsou neveřejné“, který již nemá zájem o prodloužení smlouvy.
Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 11. 1. 2016 žádost od Českého rybářského svazu, z.s. o pronájem
uvedeného rybníku dle podmínek smlouvy na pronájem rybníka na ppč. 179. Teda za údržbu což je
výpůjčka. ZO usnesením č. 16/01/4-2016/01/19 schválilo záměr výpůjčky ppč. 86/2 vodní plocha o
výměře 365m2. Uvedený záměr byl zveřejněn na úřední desce od 20. 1. 2016 do 5. 2. 2016. Dne
5. 2. 2016 obdržela obec Slatina nad Úpou žádost o výpůjčku od „tyto informace jsou neveřejné“.

Připomínky: ZO projednalo podmínky nabízených výpůjček a přiklonilo se k již ověřené spolupráci s
ČRS.

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

zamítnuto
Usnesení číslo: 16/02/9‐2016/02/23

I.

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou

zamítá
uzavření smlouvy s žadatelem – panem „tyto informace jsou neveřejné“.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/02/9‐2016/02/23

II.

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou

schvaluje
uzavření smlouvy s žadatelem – Český rybářský svaz.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/02/9‐2016/02/23

III.

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou

schvaluje
podpis smlouvy o výpůjčce vodní plochy na ppč 86/2 o výměře 365m2 dle výsledku hlasování číslo I.
nebo II. na dobu 10 let.

10. Záměr koupě části ppč. 506/2
Předkladatel: Marie Pokorná
Na předchozím jednání ZO dne 19. 1. 2016 byl schválen záměr koupě části ppč. 499/5 od SDH Slatina
nad Úpou pro potřeby vybudování zpevněné přístupové komunikace k pozemku ppč. 499/1. Tento
záměr byl zveřejněn na úřední desce od 20. 1. 2016 do 5. 2. 2016. V tomto období pan „tyto informace
jsou neveřejné“ prostřednictvím zastupitele Pavla Tatíčka sdělil ochotu odprodat část ppč. 506/2
trvalý travní porost do výměry cca 28 m2, který již tvoří stávající napojení na místní komunikaci
vedoucí na Boušín.
Připomínky: bez připomínek.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/02/10‐2016/02/23

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr koupě části pozemku ppč. 506/2 trvalý travní porost o výměře cca 28 m2.

11. Vlajka pro Tibet
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou je každoročně žádána o projednání připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
Připomínky: bez připomínek.

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

zamítnuto
Usnesení číslo: 16/02/11‐2016/02/23

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
zamítá
připojení k mezinárodní kampani“ Vlajka pro Tibet“.

12. Hodina země
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou byla oslovena, aby se dne 19. 3. 2016 od 20.30 do 21:30 zhasnutím veřejného
osvětlení připojila k akci Hodina Země 2016.
Připomínky: v diskusi se projednávala velikost noční výseče veřejného osvětlení (VO). V okolí jsme
jediná obec s takovým rozsahem úspor elektrické energie na VO.

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

zamítnuto
Usnesení číslo: 16/02/12‐2016/02/23

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
zamítá
připojení k akci Hodina Země 2016.

13. Diskuse
Starostka obce seznámila přítomné s průběhem šetření auditorek. Zápis obsahuje jedinou výhradu a to
k výběru dodavatele na veřejný prostor před obecním úřadem. Obec se příště podobné chybě vyvaruje
Starostka obce seznámila přítomné s přípravou na čištění potoka. Nyní čekáme na nabytí právní moci
a práce jsou objednány u pana Pavla Tatíčka. Práce budou provedeny (dle počasí) v měsíci březnu
2016.
Místostarosta obce informoval o poptávce a cenové nabídce firmy ArtFlora Olomouc, která má dobré
reference a projektové práce nabízí v přijatelné ceně.
Pan Pavel Tatíček informoval o špatném stavu žlabovek na končinské cestě v místě č.p. 208 .
Místostarosta provede porovnání s projektovou dokumentací a bude dále jednat s Pozemkovým
úřadem o uplatnění reklamace.

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Zápis dokončen dne: 23. 02. 2016
Marie Pokorná – starostka

___________________________________________

Ing. Jaroslav Kordina – místostarosta

___________________________________________

Kateřina Dostálová – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Pavel Tatíček – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Jmenné hlasování dle jednotlivých bodů při jednání ZO 23. 2. 2016
Jméno

Marie

Ing.
Jaroslav

Ing. Jan

Miroslav

Dudek

Podrábský
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Ano
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Ne
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Ne
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Ano

9 – III.

Ano
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Ano

Ano
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Ano
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Kordina

