OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 7. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 15. 8. 2017 v 19:00 hod.
zasedací místnost, Slatina nad Úpou 65, 54947 Slatina nad Úpou
Přítomni:

Kateřina Dostálová, Ing. Jaroslav Kordina, Miroslav Podrábský, Marie Pokorná, Monika Žylková

Omluveni:

Ing. Jan Dudek, Pavel Tatíček

Nepřítomni:
Hosté:

,

Jednání řídil:

Marie Pokorná, starostka

Text zahájení:
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO ‐ ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Marie Pokorná, Miroslav Podrábský
Hlasování: pro ‐ 5, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č. 4

2.

Smlouva o výpůjčce části ppč. 139/2

3.

Smlouva o poskytnutí dotace od KHK na kanalizaci

4.

Smlouva zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci č.p. 30 ‐ škola

5.

Žádost o příspěvek na defibfilátor

6.

Záměr koupě části ppč. 1306 k.ú. Křižanov u Mezilečí

K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č. 4
Předkladatel:
Starostka seznámila přítomé s rozpočtovým opatřením č.4, které bylo schváleno dle pravomoci starostky obce. Došlo k
navýšení rozpočtu o částku 30.656Kč.
Dotace na knihovnu 15.000Kč a proplacená pojistná událost poškození veřejného osvětlení 15.656Kč. Na straně výdaju
byl rozpočet upraven tak, aby zůstal vyrovnaný.
Usnesení č. 17/07/01 ‐ 2017/08/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 4.
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.

Smlouva o výpůjčce části ppč. 139/2
Předkladatel:
Starostka seznámila přítomné s obsahem smlouvy o výpůjčce části 48m2 z ppč 139/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
o celkové výměře 665m2 na 10 let. Zastupitelstvo obce projednalo dne 27.6.2017 záměr této výpůjčky. O výpůjčku
požádal pan Libor Hilman. Záměr výpůjčky byl zveřejněn od 28.6.2017 do 17.7.2017 na úřední desce, bez připomínek.
Usnesení č. 17/07/02 ‐ 2017/08/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o výpůjčce části pozemku ppč. 139/2 ostatní plocha, ostatní komunikace cca 48m2 na dobu 10let.
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Smlouva o poskytnutí dotace od KHK na kanalizaci
Předkladatel:
Obec Slatina nad Úpou podala dne 16.3.2017 žádost o poskytnutí dotace z programu "Rojvoj infrastruktůry v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod" na projekt "Kanalizace Slatina nad Úpou" (prodloužení kanalizační
stoky E a septik pro obecní úřad). Obec v žádosti požadovala částku 750.000,‐Kč. Zastupitelstvo Královehradeckého kraje
schvalilo dne 19.6.2017 usnesením č. ZK/6/346/2017 investiční dotaci ve výši 700.000,‐Kč. Starostka seznámila přítomné
se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu královehradeckého kraje.
Usnesení č. 17/07/03 ‐ 2017/08/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
souhlasí
s uzavřením smlouvy č. DS2017/02333 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královehradeckého kraje ve výši 700.000,‐Kč
na realizaci stavby "Kanalizace Slatina nad Úpou ‐ prodloužení kanalizační stoky E a septik pro obecní úřad"
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Smlouva zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci č.p. 30 ‐ škola
Předkladatel:
Starostka obce spolu s panem Davidem Plíštilem odpověděla na dotazy spojené s dotací "Zelená úsporám" na zateplení
budovy školy. Pro podání žadosti by bylo nutné nechat zpracovat energetické posouzení budovy. Po obsáhlé diskusi
došlo zastupitelstvo obce k závěru, že podmínky dotace dlouhodobě (10 let) zatíží rozpočet obce a zároveň neumožní v
této době měnit využití budovy dle provozních potřeb. Z těchto důvodů zamítlo účast v této výzvě.
Usnesení č. 17/07/04 ‐ 2017/08/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
zamítá
uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na akci: "„Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 30 v obci Slatina
nad Úpou"”.
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Žádost o příspěvek na defibfilátor
Předkladatel:
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem darovací smlouvy na částku 1.500,‐Kč za účelem zakoupení defibrilátoru
dle podané žádosti.
Žádost o příspěvek na automatický externí defibrilátor Lifepak 1000 Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 3.7.2017. O
příspěvek žádá Vladimír Mertlík z Křižanova, který je dobrovolným záchranářem. V souvislosti s touto žádosti jsme
dostali i dopis od firmy Farmet a.s., která pana Mertlíka podpoří částkou 25.000,‐ Kč. Cena defibrilátoru je 55.660,‐Kč.
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Usnesení č. 17/07/05 ‐ 2017/08/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
darovací smlouvu na částku 1.500,‐Kč na nákup defibrilátoru AED Lifepak 1000.
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Záměr koupě části ppč. 1306 k.ú. Křižanov u Mezilečí
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s obsahem jednání se starostou Hořiček ohledně opravy cesty do Mečova. Část
neupravené cesty leží mimo hranice katastrálního území naší obce. Pokud Obec Slatina požádá (na základě tohoto
záměru) o převod části zmiňované cesty je Obec Hořičky ochotná projednat a učinit vše pro dokončení převodu.Obec
Slatina nad Úpou bude moci nechat zpracovat projekt na opravu cesty do Mečova v celé délce.
Usnesení č. 17/07/06 ‐ 2017/08/15
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr koupě části ppč. 1306 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Křižanov u Mezilečí.
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Diskuse

Starostka obce informovala o postupu při výběru víceúčelového vozidla pro techniky a jeho vybavení. Jedná se o vozidlo
Dacia s tažným zařízením.
Pan Podrábský se ptal na možnost využívání sportoní plochy vedle parketu. Je veřejně přístupná a bude doplněna o provozní
řád.

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Miroslav Podrábský ‐ člen zastupitelstva, Marie Pokorná ‐ starostka

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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