Obec Slatina nad Úpou
Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
4. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 31. 3. 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: 0
Občané: 9
Zapsal: Jaroslav Kordina
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO – ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Kateřina Dostálová, Ing. Jan Dudek
Hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Odložení bodů programu jednání
Předkladatel: Marie pokorná
Starostka obce předložila návrh na odložení bodů číslo 3 a 4 zveřejněného programu jednání.
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. 2
Žádost o navýšení dotace na JSDH
Požární řád obce - Odloženo
Žádost o odstranění dopravního značení - Odloženo
Žádost o finanční dar od Mysliveckého sdružení Boušín
Smlouvy napojení na obecní kanalizaci
Geometrický plán – směna části pozemku pč. 2696 za části ppč. 2255 a
ppč. 2254
8. Zadání výběrového řízení „ Oprava prostranství před OÚ“
9. Smlouva o výpůjčce části pozemku pč. 178/2
10. Diskuse

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

schváleno

K jednotlivým bodům programu:
1. Rozpočtové opatření č. 2
Předkladatel: Marie Pokorná
Na základě pravomoci starostky obce bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2. Jedná se o příjem 100,Kč za věcné břemeno – hřbitov a u vydání koupě pozemku a nemocenské dávky.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/4/1-2015/03/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 2

2. Žádost o navýšení dotace na JSDH
Předkladatel: Marie Pokorná
Královehradecký kraj poskytuje na odbornou přípravu strojníků a velitelů družstev JSDH dotaci.
V roce 2014 činila výše této dotace 2.800,-Kč. V letošním roce 2015 se školení velitele družstva
účastnili čtyři členové. Náklady, které Obec Slatina nad Úpou uhradila, činily 18.524,-Kč. Všichni
účastníci úspěšně složili závěrečné zkoušky.
Připomínky: Starostka obce informovala o příspěvku Královehradeckého kraje, který činí na školení
V40 - 2.000,- Kč na účastníka

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/4/2‐2015/03/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
Pověřuje
Starostku obce podáním žádosti o navýšení dotace od Královehradeckého kraje na odbornou
přípravu JSDH pro rok 2015.

3. Požární řád obce - Odloženo
4. Žádost o odstranění dopravního značení - Odloženo
5. Žádost o finanční dar od Mysliveckého sdružení Boušín
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou byla oslovena Mysliveckým sdružením Boušín o poskytnutí finančního daru
ve výši 5.000,-Kč na pořízení umělých nor. O finanční podporu žádají z důvodu ekonomické ztráta
z plesu.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno

Usnesení číslo: 15/4/5‐2015/03/31
Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
darovací smlouvu pro Myslivecké sdružení Boušín.

6. Smlouvy napojení na obecní kanalizaci
Předkladatel: Marie Pokorná
V rámci schváleného zadání na projekt „Rozšíření kanalizační stoky F“ budou postupně uzavírány
smlouvy o napojení. V současnosti je připravena smlouva na připojení č.p. 231 „tyto informace jsou
neveřejné“.
Připomínky: Místostarosta podal vysvětlení problematiky uzavírání smluv o napojení.

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/4/6‐2015/03/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o napojení na obecní kanalizaci s paní „tyto informace jsou neveřejné“.

7. Geometrický plán – směna části pozemku pč. 2696 za části ppč. 2255 a
ppč. 2254
Předkladatel: Marie Pokorná
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 13.10.2014 byl vypracován návrh GP. „tyto informace
jsou neveřejné“ na místním šetření, které se uskutečnilo dne 4.3.2015 předložil protinávrh na
zmenšení výměry pozemku pod místní komunikací.
Připomínky: Tento protinávrh zmenšuje pozemek určený pro obec oproti podkladu přiloženému ke
smlouvě.

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/4/7‐2015/03/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
Zamítá
Protinávrh pana „tyto informace jsou neveřejné“ k návrhu GP.

8. Zadání výběrového řízení „ Oprava prostranství před OÚ“
Předkladatel: Marie Pokorná
Předpokládaná cena dle projektu je 533.932,-Kč bez DPH s daní 646.056,-Kč. Na uvedenou akci bylo
požádáno o dotaci z POV2 KHK výše dotace 260.000,-Kč. Dle směrnice pro zadávání veřejných
zakázek byla zpracována výzva k podání nabídek. Touto výzvou budou obeslány tyto firmy: Strabag,
Colas, Špelda a Mados.
Výběr zhotovitele se uskuteční 28.4.2015 v 18hod. zastupiteli obce.
Připomínky: bez připomínek.

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

schváleno

Usnesení číslo: 15/4/8‐2015/03/31
Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
výzvu k podání nabídek na zakázku „Oprava prostranství před OÚ“.

9. Smlouva o výpůjčce části pozemku pč. 178/2
Předkladatel: Marie Pokorná
Dne 11.2. 2015 byla podána žádost o výpůjčku části pozemku pč. 178/2. Záměr výpůjčky byl
zveřejněn na úřední desce od 25.2.2015 do 13.3.2015 bez připomínek. Pro ZO je připraven návrh
smlouvy o výpůjčce části ppč. 178/2 na dobu 10let.
Připomínky: bez připomínek.

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

schváleno
Usnesení číslo: 15/4/9‐2015/03/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce části ppč. 178/2 na dobu 10let.

10. Diskuse
Starostka obce seznámila přítomné s průběhem dopoledního jednání o úplné uzávěře mostu od 13.4.
do 8.11.2015. Na schůzce konané na OU bylo dohodnuto, že Obec Slatina nad Úpou dá souhlas
s úplnou uzávěrou, až po zprůjezdnění cesty z Hořiček na Českou Skalici.
Pan Antoš vznesl námitku na funkčnost nově instalovaného zrcadla umístěného na výjezdu od č.p. 64.
Pro obyvatele č.p.66 nemá dostatečnou účinnost. Obec s pokrytím obou výjezdů nepočítala.
Starostka informovala o nabídce firmy Profesionálové na zajištění administrace dotací. ZO souhlasí,
aby na příští schůzi dostali prostor pro seznámení přítomných se svým programem.
Paní Polášková požádalo zástupce obce, aby prověřili, zda bude možné převést na druhou stranu
mostu v době plné uzávěry i jednostopé vozidlo. Bude prověřeno.
Pan Ing. Dudek poptával jak pokračuje žádost pana Bureše o koupi části pozemkové parcely u č.p.241.
Prozatím opravenou žádost na úřad nedonesl.
Starostka obce informovala o stavu pracovníků veřejně prospěšných prací. Od 1.4.2015 nastupuje do
pracovního poměru pan Vejr. Tento úvazek je dotován Úřadem Práce v Náchodě.
Veřejností byl poptáván kontejner na oblečení od firmy TextilEco, a.s.. Bude dodán dle pořadníku
firmy s ohledem na velikost obce.
Jednání bylo ukončeno ve 20:15 hodin.
Zápis dokončen dne: 31.3.2015
Marie Pokorná – starostka

___________________________________________

Ing. Jaroslav Kordina – místostarosta

___________________________________________

Kateřina Dostálová – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Ing. Jan Dudek – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Jmenné hlasování dle jednotlivých bodů při jednání ZO 31. 3. 2015
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