Obec Slatina nad Úpou
Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
6. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 26. 5. 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: 1
Občané: 4
Zapsal: Jaroslav Kordina
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO – ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Marie Pokorná, Monika Žylková
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 „Pověření k zastupování Obce
Slatina nad Úpou na valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s.“
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozpočtové opatření č. 4
Závěrečný účet obce za rok 2014
Účetní závěrka obce za rok 2014
Záměr prodeje části pozemku pč. 228/3 a části ppč. 50/1
Výběr dodavatele „Oprava prostranství před OÚ“
Smlouva napojení na obecní kanalizaci
Pověření k zastupování Obce Slatina nad Úpou na valné hromadě
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
8. Diskuse

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

schváleno

K jednotlivým bodům programu:
1. Rozpočtové opatření č. 4
Předkladatel: Marie Pokorná
Jedná se o navýšení rozpočtu o celkovou částku 403.000,-Kč. Částka 260.000,-Kč dotace od KHK na
opravu prostranství před obecním úřadem a dotace na VPP 78.000,- Kč a 65.000,- Kč na dělnici
přijatou od května a na dělníka, který bude přijat od června. Výdaje - prostředky na mzdy dělníků, dar
na podporu folklorního festivalu, údržba veřejného osvětlení.
Rozpočtové opatření bylo projednáno ve finančním výboru dne 26. 5. 2015 bez připomínek.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/6/1-2015/05/26

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4.

2. Závěrečný účet obce za rok 2014
Předkladatel: Marie Pokorná
Závěrečný účet obce Slatina nad Úpou byl zveřejněn na úřední desce od 27. 4. 2015 do 13. 5. 2015
i s povinnými přílohami:
příloha č.1 – Zpráva o přezkoumáni hospodaření za rok 2014 s výsledkem: „ nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
příloha č.2 –Výkaz FIN 2-12 M o plnění rozpočtu ÚSC
příloha č.3 – Rozvaha
příloha č.4 – Výkaz zisků a ztrát
příloha č.5 – Příloha
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/6/2‐2015/05/26

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
závěrečný účet obce Slatina nad Úpou za rok 2014 bez výhrad všemi sedmi přítomnými zastupiteli.

3. Účetní závěrka obce za rok 2014
Předkladatel: Marie Pokorná
Účetní závěrka obce Slatina nad Úpou se schvaluje dle §4 vyhlášky č. 220/2013Sb., účetní závěrku
účetní jednotky obce Slatina nad Úpou za rok 2014, včetně výsledku hospodaření za rok 2014. Na
základě účetní závěrky provede účetní obce přeúčtování výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení
na účtu 431 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období ve výši -537.050,23Kč.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno

Usnesení číslo: 15/6/3‐2015/05/26
Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
bez výhrad dle § 4 vyhláška 220/2013 Sb., účetní závěrku účetní jednotky obce Slatina nad Úpou za
rok 2014, včetně výsledku hospodaření ve výši -537.050,23-Kč všemi přítomnými hlasy

4. Záměr prodeje části pozemku pč. 228/3 a části ppč. 50/1
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou obdržela žádost od „tyto informace jsou neveřejné“ o prodej obecního
pozemku. Jedná se o části pozemku 228/3 zahrada a 50/1ostatní plocha, ostatní komunikace dle
přiložené mapy.
Připomínky: Členové ZO žádost projednali seznámili se s majetkovými poměry a vzhledem
k doloženému návrhu smlouvy o odkoupení ppč. 1969. od „tyto informace jsou neveřejné“ se
zveřejněním záměru souhlasili.

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/6/4‐2015/05/26

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr prodeje části pozemku pč. 228/3 zahrada a části pozemku pč.50/1dle přiložené mapy.

5. Výběr dodavatele „Oprava prostranství před OÚ“
Předkladatel: Marie Pokorná

Hodnocení nabídkové ceny
Pořadové číslo nabídky

Nabídková cena s DPH

Počet bodů

A/

864.332,09

73,65

B/

738.288,18

86,22

C/

725.103,‐

87,78

D/

658.370,68

96,68

E/

636.556,‐

100

F/

659.774,‐

96,48 nabídka vyřazena

Cenová nabídka firmy F byla z výběru vyřazena, z důvodu neuvedení délky záruky.
Na jednání ZO dne 28. 4. 2015 byla starostka pověřena jednáním s firmou Stavibet s.r.o. Schůzka se
zástupcem Stavibetu se konala ve středu 6. 5. 2015 v 17 hod. za účasti starostka Marie Pokorná,
místostarosta ing. Jaroslav Kordina, Monika Žylková, Pavel Tatíček a za Stavibet ing. Ivan Paulus.

Z jednání bylo jasné, že firma má s podobnými pracemi zkušenosti a je schopna dodržet závazky
z nabídky.
Připomínky: bez připomínek.

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

schváleno

Usnesení II: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Usnesení číslo: 15/6/5‐2015/05/26
Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
I.

schvaluje

jako dodavatele pro akci „ Oprava prostranství před OÚ“ firmu Stavibet s.r.o. s cenovou nabídkou
636.556,-Kč včetně DPH.
II.

schvaluje

smlouvu o dílo s firmou Stavibet s.r.o. na akci „ Oprava prostranství před OÚ“

6. Smlouva napojení na obecní kanalizaci
Předkladatel: Marie Pokorná
V rámci schváleného zadání na projekt „Rozšíření kanalizační stoky F“ předkládám ZO smlouvu na
připojení č.p.23.
Připomínky: Členové ZO žádost projednali seznámili se skutečností, že Smlouva je podepsána pouze
jedním z vlastníku nemovitosti. Z tohoto důvodu nedoporučují smlouvu podepsat.

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/6/6‐2015/05/26

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
Zamítá
smlouvu o napojení č.p. 23 na obecní kanalizaci (stoku F).

7. Pověření k zastupování Obce Slatina nad Úpou na valné hromadě
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Předkladatel: Marie Pokorná
Pro zastupování Obce Slatin nad Úpou na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod a.s. je nutné pověření od Zastupitelstva obce.
Připomínky: bez připomínek.

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/6/7‐2015/05/26

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
pověřuje

Marii Pokornou k zastupování Obce Slatina nad Úpou na valné hromadě akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod a.s. konané dne 18. června 2015

8. Diskuse
Starostka obce seznámila přítomné s odpovědí z Krajského úřadu na dotaci spojenou se školením
velitelů JPO. Na každého dostaneme 2.000,- Kč.
Starostka obce seznámila přítomné o jednání výboru DSO Úpa. Především se obcím doporučuje
provést kontrolu Varovného záchranného systému, protože končí záruční doba. Dále informace o
meziobecní spolupráce a způsoby likvidace BIO odpadu na obcích v regionu.
Místostarosta obce za přítomnosti členů ZO projednal s panem Matyskou jak dále s GP na směnu po
vybudování cesty po Končinách. Po vyjasnění požadavků z obou stran došlo ke společnému řešení,
které znamená náhradu tří bodů. Místostarosta zajistí přepracování GP a následně bude projednán
v ZO s návrhem směnné smlouvy.
Starostka informovala o odběru vzorků z výustí kanalizací napojených na smíšené kanalizační stoky (v
návaznosti na harmonogram – zlepšování kvality odpadních vod na kanalizačních výustích do roku
2017). Výsledky budou známy do 14 dnů.
Zástupce firmy GeoSense všem přítomným předvedl obsah nabídky a seznámil přítomné i s cenami
jednotlivých modulů. Členové ZO si nechali čas na rozmyšlenou do příštího jednání ZO.
Starostka obce projednala s přítomnými nabídku firmy EkoN-sys na dovybavení zvonice. ZO
schválilo vystavení objednávky na otevírání okenic pro lepší šíření zvuku a noční nasvícení.
Starostka obce seznámila přítomné s uzavřením mostu přes řeku Úpu a úpravou hromadné dopravy do
podzimu.
ZO projednalo stav dna potoka za č.p. 15 (Čapek) a u č.p. 11. (Mílovi). Je potřeba po částech zajistit
jeho dočištění.
Předseda kontrolního výboru Podrábský seznámil přítomné s protokolem z kontrolního výboru, který
se sešel dne 25.5. 2015. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné závady.
Jednání bylo ukončeno ve 21:20 hodin.
Zápis dokončen dne: 26. 5. 2015

Marie Pokorná – starostka

___________________________________________

Ing. Jaroslav Kordina – místostarosta

___________________________________________

Marie Pokorná – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Monika Žylková – ověřovatel zápisu

___________________________________________

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

Marie

Ing.
Jaroslav

Ing. Jan

Miroslav

Dudek

Podrábský

Monika
Žylková
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Dostálová
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Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

5

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

6

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

7

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Kordina

