Obec Slatina nad Úpou
Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
5. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 31. 5. 2016 v 19:00
hodin v jednací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Marie Pokorná, Monika Žylková, Ing. Jan Dudek, Pavel Tatíček a Ing. Jaroslav Kordina a
Miroslav Podrábský
Omluveni: Kateřina Dostálová
Hosté: Petr Zelený
Občané:
Zapsal: Jaroslav Kordina
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO – ZO je usnášenischopné.
Ověřovatelé: Monika Žylková a Pavel Tatíček
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Rozšíření programu jednání
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce předložila návrh na rozšíření programu jednání o bod „Smlouva o přeložce vodovodu“
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Závěrečný účet obce za rok 2015
Účetní závěrka obce za rok 2015
Žádost o podporu folklorního festivalu
Pověření k zastupování Obce Slatina nad Úpou na valné hromadě VaK
Náchod a.s.
5. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci zpevněného přístupu na
ppč. 499/1
6. Plánovací smlouva na zpevněný přístup k ppč. 499/1
7. Záměr výpůjčky části ppč. 1799
8. Projekt na úpravu hřbitova
9. Dodatek č. 6 ke stanovám Svazku obcí 1866
10. Dodatek č. 7 ke Smlouvě Svazku obcí „Úpa“
11. Smlouva o přeložce vodovodu
12. Diskuse

Hlasování o programu: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno

K jednotlivým bodům programu:
1. Závěrečný účet obce za rok 2015
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce seznámila přítomné se všemi přílohami závěrečného účtu obce. ZO přijalo opatření ke
zjištěným chybám při přezkoumání hospodaření za rok 2015 uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření. Systémové opatření: Při výběru dodavatele veřejných zakázek malého
rozsahu, bude postupováno dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Slatina
nad Úpou č.10 schválené ZO dne 13.11.2013.ZO závěrečný účet schválilo s výhradou.
Připomínky: bez připomínek.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/05/1-2016/05/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
závěrečný účet obce Slatina nad Úpou za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
s výhradami všemi přítomnými hlasy.

2. Účetní závěrka obce za rok 2015
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2015. Členové ZO neměli připomínek a
závěrku schválili.
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/05/2‐2016/05/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
dle §4 vyhlášky 220/2013Sb., účetní závěrku účetní jednotky obce Slatina nad Úpou za rok 2015,
včetně výsledku hospodaření ve výši -432.479,03 Kč všemi přítomnými hlasy.

3. Žádost o podporu folklorního festivalu
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 20.4. 2016 žádost od občanského sdružení Přátele českého a
moravského folkloru Hořičky – Křižanov o.s. o finanční podporu při pořádání Folklorního festivalu,
který se bude konat ve dnech 17. a 18.6.2016 v obci Hořičky. Pořadatele žádali o částku 5.000,- Kč,
ale z diskuse ZO vzešel návrh na usnesení ve výši 3.000,- Kč. Tato částka byla schválena
Připomínky: proběhla krátká diskuse nad výší příspěvku

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/05/3‐2016/05/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
darovací smlouvu na podporu folklorního festivalu konaného ve dnech 17. – 18. 6. 2016 v obci
Hořičky ve výši 3.000,- Kč.
.

4. Pověření k zastupování Obce Slatina nad Úpou na valné hromadě VaK
Náchod a.s.
Předkladatel: Marie Pokorná
Pro zastupování Obce Slatina nad Úpou na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod a.s., která se koná dne 23. 6. 2016 je dle Jednacího a hlasovacího řádu valné
hromady potřeba písemného pověření udělené Zastupitelstvem obce. ZO pověřuje zastupováním
starostku obce.
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/05/4‐2016/05/19

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 23. června 2016.

5. Cenová nabídka na projektovou dokumentaci zpevněného přístupu na
ppč. 499/1
Předkladatel: Marie Pokorná
Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou schválilo dne 1. 9. 2015 usnesením číslo 15/8/6-2015/09/01
záměr prodeje části ppč. 499/1 pro stavbu rodinného domu. Podmínkou pro vydání stavebního
povolení je zajištění zpevněné přístupové cesty. Obec oslovila projektanta Ing. Radislava Téra o
zpracování cenové nabídky na projektovou dokumentaci pro stavbu zpevněné přístupové komunikace
s obratištěm včetně dokladů a úředních rozhodnutí. Členové ZO s nabídkou souhlasí.
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/05/5‐2016/05/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
objednání projektové a schvalovací dokumentace přístupové cesty k části ppč. 499/1 dle cenové
nabídky Ing. Radislava Téra.

6. Plánovací smlouva na zpevněný přístup k ppč. 499/1
Předkladatel: Marie Pokorná
Zastupitelstvo obce na svých předchozích jednáních vyslovilo, ochotu podílet se na nutné výstavbě
zpevněné přístupové komunikace k části ppč.499/1 určené na výstavbu rodinného domu. Podíl této
částky byl stanoven maximálně 75.000,- Kč. Z tohoto důvodu předkládá starostka obce členům ZO

návrh plánovací smlouvu na vybudování infrastruktury. Z tohoto důvodu byl na jednání pozván
stavebník pan Petrem Zelený.
Připomínky: Z diskuse nevzešel žádný doplňující požadavek do návrhu smlouvy a pan Petr Zelený
vyjádřil se zněním návrhu souhlas.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/05/6‐2016/05/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
návrh plánovací smlouvy na vybudování technické infrastruktury s finanční účastí obce maximálně do
výše 75.000,-Kč.

7. Záměr výpůjčky části ppč. 1799
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 9. 5. 2016 žádost o výpůjčku části ppč. 1799 ostatní plocha,
ostatní komunikace o celkové výměře 1927 m2 od Oldřicha Špuláka, který měl uvedený pozemek
v užívání na základě smlouvy ze dne 21. 11. 2006 na deset let. Uvedená smlouva platí do1 .11. 2016.
Starostka obce předložila ZO návrh na zveřejnění záměru výpůjčky části ppč. 1799 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 100m2.
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/05/7‐2016/05/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr výpůjčky části ppč 1799 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 100m2.

8. Projekt na úpravu hřbitova
Předkladatel: ing. Jaroslav Kordina
Místostarosta obce seznámil přítomné s prvotním návrhem úprav hřbitova. Ten byl postupně
projednán s panem farářem, na faře na Boušíně a s členy ZO. Veškeré připomínky budou předány
zpracovatelům jako podklad k vypracování projektu, který bude znovu předložen k odsouhlasení při
jednání ZO. Zároveň členové ZO souhlasí s vystavením objednávky na zamýšlený projekt.
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/05/8‐2016/05/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
zpracování projektu úpravy hřbitova ing Jiřím Fingerem autorizovaným architektem za cenu 31.000,Kč bez DPH.

9. Dodatek č. 6 ke stanovám Svazku obcí 1866
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce předložila z důvodu změny názvu Obec Žernov na Městys Žernov, návrh dodatku č. 6
stanov svazku 1866.
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/05/9‐2016/05/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
Dodatek stanov č. 6
Dodatkem stanov č. 6 se mění:
Část prvá
Obecná ustanovení
Článek II.
Identifikace svazku
/a/ Zakládajícími členy svazku jsou obec Červená Hora, IČO: 00486299,549 41 Červená Hora, Obec
Provodov-Šonov, IČO: 00272957, 549 08 Šonov u Nového Města nad Metují, Obec Slatina nad Úpou,
IČO: 00273023, 549 47 Slatina nad Úpou, Obec Studnice, IČO: 00273082, 549 48 Studnice u
Náchoda, Obec Vysokov, IČO: 00653479, 549 12 Vysokov a Městys Žernov, IČO: 00273295, 552 03
pošta Česká Skalice, vše okres Náchod.

10. Dodatek č. 7 ke Smlouvě Svazku obcí „Úpa“
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce předložila z důvodu změny názvu Obec Žernov na Městys Žernov, návrh dodatku č. 7
ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Úpa ze dne 8.července 2002.
Připomínky: bez připomínek

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/05/10‐2016/05/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
DODATEK č. 7
ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 8. července 2002
Ve smyslu článku IV. Smlouvy – členství ve svazku obcí a článku V. Stanov – členství ve svazku
obcí, dne 21. 12. 2010 do dobrovolného svazku obcí ÚPA vstoupil městys:
Městys Žernov, IČ 00273295, 552 03 Žernov 112
Zároveň se ruší:
Obec Žernov, IČ00273295, 552 03 Žernov 112.

11. Smlouva o přeložce vodovodu
Předkladatel: Marie Pokorná
Pro potřeby realizace stavby rozšíření kanalizace stoky E (kde dojde v případě přiblížení kanalizace
k vodovodu na méně než 1m a výškově pod stávající vodovodní řád) dojde k přeložení vodovodu
v délce cca 45m. Pro tento případ předložila starostka obce návrh smlouvy o smlouvě budoucí
s provozovatelem vodovodu VAK Náchod.
Připomínky: místostarosta vysvětlil celou problematiku připravované investice.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0

schváleno
Usnesení číslo: 16/05/11‐2016/05/31

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o úpravě vzájemných vztahů souvisejících s výstavbou rozšíření kanalizační stoky E.

12. Diskuse
Starostka obce informovala o žádosti firmy MP pro podporu petice proti zákonu o odpadech. Po
diskusi ZO s podporou vyslovilo souhlas.
Starostka obce informovala o připravované akci ČEZu na výměnu VN vedení od Křižanova
k transformátoru na Končinách.
Pan M. Podrábský konzultoval možnost odstranění nefunkčního vedení starého rozhlasu po obci. Bude
zařazeno do postupných prací spojených s likvidací rozhlasu a VO do Končin.

Zápis dokončen dne: 31. 05. 2016
Marie Pokorná – starostka

___________________________________________

Ing. Jaroslav Kordina – místostarosta

___________________________________________

Monika Žylková – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Pavel Tatíček – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Jmenné hlasování dle jednotlivých bodů při jednání ZO 31. 5. 2016
Jméno

Marie

Ing.
Jaroslav

Ing. Jan

Miroslav

Dudek

Podrábský

Monika
Žylková

Kateřina
Dostálová

Pavel
Tatíček

Číslo
bodu

Pokorná

1

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

-

Ano

2

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

‐

Ano

3

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

‐

Ano

4

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

‐

Ano

5

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

‐

Ano

6

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

‐

Ano

7

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

‐

Ano

8

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

‐

Ano

9

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

‐

Ano

10

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

‐

Ano

11

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

‐

Ano

Kordina

