OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 4. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 2. 5. 2017 v 19:00 hod.
zasedací místnost, Slatina nad Úpou 65, 54947 Slatina nad Úpou
Přítomni:

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

Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

,

Jednání řídil:

Marie Pokorná, starostka

Text zahájení:
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO ‐ ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Marie Pokorná a Pavel Tatíček
Hlasování: pro ‐ 7, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č.2

2.

Pověření k zastupování Obce Slatina nad Úpou na valné hromadě Va K Náchod a.s.

3.

Smlouva o bezúplatném převodu 1/2 ppč. 1934/3 od ČR do majetku obce

4.

Přijetí dotace z Ministerstva kultury podprogram VISK 3

K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č.2
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Rozpočtové opatření bylo schváleno dle pravomoci starostky obce. Jedná se o přesun částky 10.000,‐Kč z položky
správa služby na položku správní poplatek. Jedná se o správní poplatek na vydání stavebního povolení na stavbu
zpevněné komunikace. Příjemcem poplatku je MěÚ Náchod.
Usnesení č. 17/04/01 ‐ 2017/05/02
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č.2
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Pověření k zastupování Obce Slatina nad Úpou na valné hromadě Va K Náchod a.s.
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka informovala přítomné, že představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. svolává
řádnou valnou hromadu na 22. června 2017 od 10hod. Dle jednacího a hlasovacího řádu valné hromady musí zástupci
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obcí předložit písemné pověření k zastupování na valné hromadě udělené Zastupitelstvem obce. Obec Slatina nad Úpou
bude na valné hromadě zastupovat Marie Pokorná, starostka obce. K bodu nebyly připomínky.
Usnesení č. 17/04/02 ‐ 2017/05/02
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 22. června 2017
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Smlouva o bezúplatném převodu 1/2 ppč. 1934/3 od ČR do majetku obce
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Zastupitelstvo obce schvalilo dne 28.3.2017 záměr bezúplatného převodu 1/2 ppč. 1934/3. záměr byl zveřejněn na
úřední desce od 29.3.2017 do 14.4.2017.
Starostka předložila Zastupitelstvu obce Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného prává č.j.:UZSVM/HNA/1077/2017 ‐ HNAM.
Převaděný pozemek v účetní hodnotě 123,‐Kč. K bodu nebyly připomínky.
Usnesení č. 17/04/03 ‐ 2017/05/02
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č.j.:
smlouvu o bezúplatném převodu
UZSVM/HNA/1077/2017 ‐ HNAM na převáděný pozemek pč. 1934/3 ostatní plocha, ost. komunikace v rozsahu 1/2
pozemku v účetní hodnotě 123,‐Kč.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Přijetí dotace z Ministerstva kultury podprogram VISK 3
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce informovala přítomné o vývoji žádosti o dotaci z Ministerstvo kultury. Jedná se o dotaci na Obnovu
technického a programového vybavení knihovem VISK 3. Požadována výše dotace 15.000,‐Kč na pořízení nového
počítače pro obecní knihovnu. Dne 3.4.2017 Obce obdržela Rozhodnutí č.j. 215/MK‐S 2492/2017 OULK o poskyrnutí
dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017.
Usnesení č. 17/04/04 ‐ 2017/05/02
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
přijetí dotace ve výši 15.000,‐Kč na obnovu technického vybavení knihovny z Ministerstva kultury.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Diskuse

Starostka obce informovala o žádosti KHKo vyjádření k udělení licence pro dopravní společnost ARIVA.
Starostka obce informovala o dodatku smlouvy s firmou Galileo s.r.o. na rozklikávací rozpočet.
Místostarosta informoval o cenové nabídce na digitální pasport stokové kanalizace od firmy AKVO PRO s.r.o. Bude zařazeno
do návrhu rozpočtu na rok 2018.
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Pan Tatíček informoval o nové šachtě na stoce C z důvodu napojení novostavby pana Zeleného na stokovou síť.
Starostka obce informovala o pracovních cestách spojených s vytipovávaním nové techniky pro přepravu materiálu po obci
(traktor, auto s valníkem). Preferuje se technika, pro kterou stačí řidičský průkaz B.
Starostka obce s paní Monikou Žylkovou informovali o novém herním prvku a jeho financování, který bude umístěn na
přirodním parketu.
Místostarosta vyzval přítomného pana Jiřího Laifra, aby členy ZO seznámil s prosbou o zpevnění hrany potoka na ppč.1655.
Vzhledem k poloze lokality a přírodním charakterem (skála a opukový drol pod příkrou srání) členové ZO nedoporučují tuto
investici připravovat.
.

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Marie Pokorná a Pavel Tatíček

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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