OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 1. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 24. 1. 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: Marie Pokorná a Ing. Jan Dudek
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: Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) číslo:17_SOP_01_4121256611"
Hlasování: pro ‐ 7, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č. 9

2.

Darovací smlouva na sborník Rodným krajem

3.

Žádost o příspěvek na DČOV pro čp.152

4.

Přehled činností na lesních pozemcích za rok 2016

5.

Výroční zpráva za rok 2016, přístup k informacím dle zákona 106/1999Sb.

6.

Zřízení pracovního místa pro VPP

7.

Vytvoření školského obvodu pro MŠ

8.

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN)
číslo:17_SOP_01_4121256611
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č. 9
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce informovala členy ZO o rozpočtovém opatření č.9. To bylo schváleno dle její pravomoci. Rozpočtovým
opatřením dochází k snížení rozpočtu o částku 6.081,‐Kč o dotace na VPP, z důvonu nemoci dělníka. O uvedenou částku
jsou sníženy i výdaje. Ostatní změny se týkají pouze přesunů mezi položkami dle skutečného plnění v roce 2016.
Usnesení č. 17/01/01 ‐ 2017/01/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č.9
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Darovací smlouva na sborník Rodným krajem
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s žádostí Městského kulturního střediska v Červeném Kostelci o příspěvek na
vydávání sborníku Rodným krajem. Obec přispívá v posledních letech pravidelně na vydávání sborníku a ztohoto důvodu
zařadila příspěvek do rozpočtu na rok 2017. Přílohou bodu je návrh darovací smlouvy na částku 3.000,‐ Kč. ZO s darem
souhlasí.
Usnesení č. 17/01/02 ‐ 2017/01/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
darovací smlouvu na částku 3.000,‐Kč pro Městské kulturní středisko Červený Kostelec na vydávání sborníku
Rodným krajem.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Žádost o příspěvek na DČOV pro čp.152
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Sarostka obce seznámila přítomné s žádostí o příspěvek na DČOV ze dne 19.12.2016. Žadatelem je *** ***** ****,
******* *** **** ***. Součástí žádostí je souhlas s užíváním stavby ze dne 9.12.2016. Źádost obsahuje všechny
náležitosti dle směrnice č.8/2011. Členové s vyplacením příspěvku souhlasí.
Usnesení č. 17/01/03 ‐ 2017/01/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
vyplacení příspěvku dle směrnice č.8/2011 na výstavbu DČOV k čp. 152 ve výši 15.000,‐Kč panu Luboši Malému.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Přehled činností na lesních pozemcích za rok 2016
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Nájemce obecních lesních pozemků pan Ing. Tomáš Diviš předložil obci přehled činností na pronajatých pozemcích za
rok 2016. ZO se zprávou souhlasí.
Usnesení č. 17/01/04 ‐ 2017/01/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
přehled činností na pronajatých lesních pozemcích za rok 2016.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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5.

Výroční zpráva za rok 2016, přístup k informacím dle zákona 106/1999Sb.
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce podala informaci o zprávě na zákaladě zákona 106/1999 Sb. "O svobodném přístupu k infomacím". Za
rok 2016 přijal obecní úřad jednu žádost o informace na základě zákona 106/1999Sb. o investičních plánech obce na rok
2016. Na žádost byla poskytnuta odpověď ve stanoveném termínu, žádost i odpověď byla zvěřejněna na úřední desce
obce. Výroční zpráva je také zveřejněna na úřední desce obce i na stránkách obce.
Usnesení č. 17/01/05 ‐ 2017/01/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
výroční zprávu za rok 2016 o přístupu k informacím dle zákona 106/1999Sb.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Zřízení pracovního místa pro VPP
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka předložila Zastupitelstvu obce ke schválaní vytvoření dvou pracovních míst pro dělníky na věřejně prospěšné
práce (VPP). Úřad práce bude v roce 2017 přispívat na jedno dělníka částku 15.000,‐Kč měsíčně. Jedno místo by bylo
obsazeno již ověřenou dělnicí, která by mohla nastoupit od 1.3.2017. Na druhé místo, které by bylo zřízeno až od
1.4.2017 bude výběrové řízeni. Po krátké diskusi členové ZO s návrhem souhlasili.
Usnesení č. 17/01/06 ‐ 2017/01/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
souhlasí
s vytvořením dvou pracovních míst pro VPP na rok 2017.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Vytvoření školského obvodu pro MŠ
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
V důsledku novely školského zákona vznikla pro obce povinnost vymezit školské obvody spádových mateřských škol.
Týká se to všech obcí, i těch které nezřizují žádnou MŠ. Starostaka informovala o návrhu dohody vytvoření společného
školského obvodu spádové MŠ "Mateřské školy Červená Hora" se zastupci obce Červená Hora. Tato MŠbude spádovou
pro obce Červená Hora, Slatina nad Úpou a městys Žernov. Na základě schválení této dohody vydává obec Slatina nad
Úpou Obecně zavaznou vyhlašku kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
Usnesení č. 17/01/07 ‐ 2017/01/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
1.

schvaluje
uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové MŠ Červená Hora

2.

schvaluje
obecně závazná vyhláška obce Slatina nad Úpou č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu
mateřské školy.

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

8.

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN)
číslo:17_SOP_01_4121256611
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce informovala o problémech s výpadkovostí dodávek elektrické energie v budově OÚ. Řešením je posílení
vstupního jističe v objektu což lze řešit podepsáním smlouvy o dodávce distributorem ČEZ. Dne 11. 1. 2017 požádala
Obec Slatina nad Úpou o změnu stávajícího odběru ‐ rezervovaný příkon, jeho navýšení na 40A. Nyní nám ČEZ
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Distribuce, a.s. předkládá návrh smlouvy jehož součástí je i příloha č.2 Doložka platnosti, tedy schválení ZO. Za
požadované navýšení rezervovaného příkonu uhradí obec částku 7.500,‐Kč. ZO s ohledem na trvalé využití objektu se
smlouvou souhlasí.
Usnesení č. 17/01/08 ‐ 2017/01/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
návrh smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV(NN)
číslo:17_SOP_01_4121256611
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.

Diskuse

Starostka obce informovala o termínu výběru dodavatele na územní plán obce. Ten bude 1.2,2017 v 17:00.
Starostka obce informovala přítomné o výběru dodavatele na rozšíření kanalizační stoky F. Ten bude 27.2.2017 v 17:00.
Starostrka informovala o žádosti pana Andrše která bude projednávána na příštím jednání ZO (změna hranic KÚ).

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

I Ing. Jan Dudek a Marie Pokorná,

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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