OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 9. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 17. 10. 2017 v 19:00 hod.
zasedací místnost, Slatina nad Úpou 65, 54947 Slatina nad Úpou
Přítomni:

Kateřina Dostálová, Miroslav Podrábský, Marie Pokorná, Monika Žylková

Omluveni:

Ing. Jan Dudek, Ing. Jaroslav Kordina, Pavel Tatíček

Nepřítomni:
Hosté:

,

Jednání řídil:

Marie Pokorná, starostka

Text zahájení:
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO ‐ ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Monika Žylková, Miroslav Podrábský
Hlasování: pro ‐ 4, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Rozšíření programu jednání
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce předložila návrh na rozšíření programu jednání o bod: "Úprava směrnice o zadávání veřejných zakázak malého
rozsahu" .
Hlasování: pro ‐ 4, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2.

Smlouva o zimní údržbě komunikací

3.

Úprava směrnice o zadávání veřejných zakázak malého rozsahu

K jednotlivým bodům programu:
1.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila členům ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 ‐ 2021. Návrh střednědobého
výhledu byl připraven na základě jednání finančního výboru. Návrh byl zveřejněn na úřední desce od 29. 9. 2017.
Usnesení č. 17/09/01 ‐ 2017/10/17
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
návrh střednědobého výhledu rozpočtu ‐ aktualizace rok 2018 ‐ 2021.
pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.

Smlouva o zimní údržbě komunikací
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila členům ZO návrh smlouvy o zimní údržbě komunikací. Obec slmouvu uzavírá s Zemědělským
družstvem Dolany, středisko Hořičky. Minulé dva roky pro obec tuto službu zajišťoval Tomáš Hiller z Hořiček, ale oznamíl
že o tuto službu již nemá zájem. Proto jsme oslovili Zemědělské družstvo. Cena hodinové sazby činí 450,‐Kč bez DPH.
Zemědělské družstvo požaduje jako přílohu mapu s vyznačením jednotlivých cest včetně priorit. Členové ZO se
smlouvou souhlasí.
Usnesení č. 17/09/01 ‐ 2017/10/17
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o zimní údržbě komunikací na období 2017 ‐ 2018.
pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Úprava směrnice o zadávání veřejných zakázak malého rozsahu
Předkladatel:
Vzhledem ke zkušenostem se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu předložila starostka členům Zastupitelstvu
obce návrh na úpravu směrnice č. 2/2016. Navrhovaná úprava se týká části B, článek I. V uvedeném článku I. je navrženo
navýšení u veřejné zakázky na služby a dodávky jejích předpokládaná hodnota je nižší než 300.000,‐Kč a stavební práce
500.000,‐Kč bez DPH.
Usnesení č. 17/09/03 ‐ 2017/10/17
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
změnu směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Slatina nad Úpou
pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Diskuse

Starostka obce seznamila Zastupitelstvo obce se zahájením prací na stavbě kanalizační stoky E a septiku pro Obecní úřad. Při
odkrytí septiku, byl zjištěn jeho špatný stav. Po jednání s zhotovitelem a projektantem byla navržena celková výměna septiku.
Na uvedené práce bude s zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě.
Starostka informovala o jednání sněmu 1866 ze dne 17.10.2017.
Starostka informovala o přípravě fotoalba obce, které vytvoří kronikářka obce Zuzana Holasová.

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta
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Ověřil:

Miroslav Podrábský, člen zastupitelstva Miroslav Podrábský, Monika Žylková, člen zastupitelstva Monika
Žylková

Zapsal:

Marie Pokorná, starostka
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