OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 11. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 13. 12. 2016 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: Monika Žylková a Pavel Tatíček
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 „Příspěvek na umístění občana Slatiny nad Úpou do DPS
U Jakuba v ČK“
Připomínky: bez připomínek
Hlasování: pro ‐ 7, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č.8

2.

Rozpočet na rok 2017

3.

Dodatek č.6 Smlouvy o dílo ‐ odpady.

4.

Investiční plán na rok 2017

5.

Žádost o úhradu neivestičních nákladů na provoz DPS v ČK

K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č.8
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka informovala, že rozpočtové opatření č.8 bylo projednáno ve finančním výboru dne 13.12.2016. Rozpočtovým
opatřením se upravují položky výdajů bez navýšení objemu rozpočtu. RO je přílohou originálu zápisu.
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Usnesení č. 16/11/01 ‐ 2016/12/13
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č.8
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Rozpočet na rok 2017
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka předložila členům ZO rozpočet na rok 2017. Návrh byl projednán na předchozím jednání Zastupitelstva obce
dne 15.11.2016. Navržený rozpočet byl zveřejněn na úřední desce od 16.11.2016 do 2.12.2016. Zveřejněný návrh
rozpočtu nebyl nikým připomínkován.
Rozpočet na rok 2017 je schodkový s příjmy 3.710.000,‐ a výdaji 5.270.000,‐Kč se zapojením prostředků z předchozích
období. Zavaznými ukazateli jsou paragrafy.
Usnesení č. 16/11/02 ‐ 2016/12/13
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočet na rok 2017 jako schodkový se zapojením finančních prostředků z předchozích období
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Dodatek č.6 Smlouvy o dílo ‐ odpady.
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila členům ZO "Dodatek č.6 k smlouvě o dílo" s firma Marius Pedersen a.s. na svoz a likvidaci
komunílního odpadu. V předloženém dodatku dochází k navýšení ceny o 1,98% za svoz a odstranění směsného
komunálního odpadu. Ostatní položky se meziročně nemění.
Usnesení č. 16/11/03 ‐ 2016/12/13
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
dodatek č.6 Smlouvy o dílo s firmou Marius Pedersen a.s.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Investiční plán na rok 2017
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila členům ZO upravený plán investic na rok 2017 dle následujícího rozpisu:
1. Stavba: Kanalizace Slatina nad Úpou (prodloužení stoky E a septik pro obecní úřad) v případě získání dotace z KHK.
2. Výstavba zemního filtru u čp.30 ‐ hrazeno v vlastních prostředků
3. Osvětlení stanoviště kontejneku na Končinách ‐ hrazeno z vlastních prostředků
4. Územní plán obce ‐ dotační program KHK max. výše dotace 40% ( 150.000,‐Kč)
5. Nákup techniky pro údržbu obce ‐ hrazeno v vlastních prostředků.
Po krátké diskusi ZO s plánem souhlasí.
Usnesení č. 16/11/04 ‐ 2016/12/13
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
investiční plán pro rok 2017
1.Stavba: Kanalizace Slatina nad Úpou (prodloužení stoky E a septik pro obecní úřad)
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realizace stavby pouze při získání dotace ‐ dotační program KHK "Rozvoj infrastrukrury v oblasti zásobování pitnou
vodou a odvádění odpadních vod."
výše dotace max 80%
2. Výstavba zemního filtru u čp.30 ‐ hrazeno v vlastních prostředků
3. Osvětlení stanoviště kontejneku na Končinách ‐ hrazeno z vlastních prostředků
4. Územní plán obce ‐ dotační program KHK max. výše dotace 40% ( 150.000,‐Kč)
5. Nákup techniky pro údržbu obce
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Žádost o úhradu neivestičních nákladů na provoz DPS v ČK
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostaka obce seznámila přítomné se žádostí sociálního odboru MěÚ Červený Kostelec ze dne 7.12.2016 o projednání
jednorázového poplatku 15.000,‐ Kč za umístění občana Slatiny nad Úpou do domova s pečovatelskou službou U Jakuba
v Červeném Kostelci. Po projednání pravidel členové ZO souhlasí se zachováním dosavadní praxe kterou je uhradit
poplatek a příjmout úhradu od osoby umístěné v DPS dle její platební možnosti, nejdéle do konce roku od umístění.
Usnesení č. 16/11/05 ‐ 2016/12/13
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
I.

schvaluje
úhradu jednorázového poplatku za umístění občana Slatiny nad Úpou do domova s pečovatelskou službou U
Jakuba v Červeném Kostelci.

II.

ukládá
1. kanceláři starostky
1.1.

smluvní zajištění úhrady jednorázového poplatku od umístěné osoby do DPS.

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

6.

Diskuse

Starostka obce informovala přítomné se žádostí Oblastní Charity a MKS na příspěvek. S příspěvkem se počítá v rozpočtu na
rok 2017 a bude vyhověno po 1.1.2017.
Starostka obce informovala o přípravě na tříkrálovou sbírku v roce 2017.
Místostarosta informoval přítomné s nabídkovou cenou na branku k odpadovému hospodářství na hřbitově. Jedná se o
kovářské práce a přezdění sloupků by se provedli svépomocně příští rok na jaře. Členové s postupem souhlasí.
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem termínů jednání ZO v roce 2017: 24.1., 28.2., 28.3.,2.5., 30.5., 27.6., 8.8., 19.9.
17.10., 14.11. a 12.12. 2016

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Pavel Tatíček, Monika Žylková

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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