OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 9. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 18. 10. 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: Marie Pokorná a Ing. Jan Dudek
Hlasování: pro ‐ 7, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Předložený program jednání nebyl připomínkován
Hlasování: pro ‐ 7, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č.5

2.

Rozpočtové opatření č.6

3.

Žádost o příspěvek na DČOV pro čp. 22

4.

Smlouva koupě částí pozemků ppč. 263 a ppč. 1778/6

5.

Smlouva koupě ppč. 506/4

6.

Dohoda o pronájmu a připojení k internetu

7.

Žádost o poukázky na svoz biologického odpadu.

8.

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

9.

Projekt na revitalizaci vodní plochy na ppč. 86/2

K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č.5
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s obsahem RO č. 5 které schválila dle své pravomoci. Rozpočtovým opatřením č. 5
dochází k navýšení rozpočtu o částku 21.000,‐Kč ‐ dotace na volby do zastupitelstva kraje a o částku 28.000,‐Kč dotace z
úřadu práce na VPP. Rozpočet zůstává i nadále vyrovnaný. Bez připomínek
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Usnesení č. 16/09/02 ‐ 2016/10/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č.5.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Rozpočtové opatření č.6
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s obsahem RO č. 6 které upravuje schválený rozpočet o částku 35.800,‐ Kč na straně
příjmů i výdajů. RO bylo projednáno ve finančním výboru dne 18.10.2016. Ze strany členů ZO nebylo připomínek.
Usnesení č. 16/09/03 ‐ 2016/10/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č.6
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Žádost o příspěvek na DČOV pro čp. 22
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Dne 31.8.2016 byla podána žádost o vyplacení příspěvku na výstavbu DČOV. Žadatelem je pan **** ***** ******* ***
**** **.
Součástí žádosti je souhlas s užíváním stavby ze dne 29.8.2016. Žádost obsahuje všechny náležitosti dle směrnice
č8/2011. Bez připomínek.
Usnesení č. 16/09/01 ‐ 2016/10/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
vyplacení příspěvku dle směrnice č.8/2011 na výstavbu DČOV k čp. 22 ve výši 15.000,‐Kč panu ****** ********
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Smlouva koupě částí pozemků ppč. 263 a ppč. 1778/6
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Zastupitelstvo obce usnesením č. 16/08/01‐2016/09/06 schvalilo záměr koupě 1/2 ppč. 263 ostatní plocha, ostatní
komunikace o celkové výměře 368m2 a 1/2 ppč. 1778/6 ostatní plocha, silnice o celkové výměře 114m2. Záměr byl
zveřejněn na úřední desce od 7.9.2016 do 23.9.2016. Zveřejněný záměr nebyl nikým připomínkovám.
Starostka seznámila přítomné se zněním kupní smlouvy na koupi uvedených pozemků od pana ****** ****** za cenu
15Kčza 1m2. Bez připomínek.
Usnesení č. 16/09/04 ‐ 2016/10/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
kupní smlouvu na koupi 1/2 ppč.263 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 368m2 a 1/2 ppč.
1778/6 ostatní plocha, silnice o výměře
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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5.

Smlouva koupě ppč. 506/4
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou schválilo dne 23.2.2016 záměr koupě části pozemku pč. 506/2 trvalý travní porost
ovýměře cca 28m2 od ** ******** usnesením č. 16/2/10 ‐ 2016/2/23. Záměr koupě byl zveřejněm na úřední desce od
24.2.2016 do 11.3.2016 a nebyl nikým připomínkovám. Obec Slatina nad Úpou podepsala s vlastníkem pozemku
smlouvu o smlouvě budoucí, kde byla stanovana cena 1m2 za 10Kč. Po geometrickém zaměření vznikla ppč. 506/4 o
výměře 30m2. Starostka obce seznámila přítomné s kupní smlouvou na koupi ppč. 506/4 travní porost o výměře 30m2 za
cenu 10Kč za m2 od pana ****** ********.
Usnesení č. 16/09/05 ‐ 2016/10/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
kupní smlouvu na koupi ppč. 506/4 travní porost o výměře 30m² za cenu 10Kč za m².
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Dohoda o pronájmu a připojení k internetu
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem dohody na pokračování odběru připojení na internet od firmy JOSI s.r.o.
Návrhu předcházelo jednání s firmou Josi s.r.o., která pro obec zajišťuje internetové připojení na základě dohody jejiž
platnost končí v listopadu tohoto roku. Firma Obci Slatina nad Úpou předložila návrh nové dohody jejiž součástí je i
pronájem části půdních prostor v budově č.p.30 ve vlastnictví obce. Záměr pronájmu byl schválen ZO dne 6. 9. 2016
usnesením č. 16/08/04 ‐ 2016/09/06. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 7.9.2016 do 23.9.2016 bez připomínek.
Bod byl schválen bez připomínek
Usnesení č. 16/09/06 ‐ 2016/10/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
uzavření dohody na pronájem části půdního prostoru v č.p.30 pro umístění vysílacího bodu pro internet firmě Josi
s.r.o. a poskytnutí 9 připojení pro potřeby obce na dobu 5let.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Žádost o poukázky na svoz biologického odpadu.
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Dne 23.9.2016 obdržela Obec Slatina nad Úpou od paní Ilony Schmidové žádost o poukázky na svoz biologického
odpadu.
V minulosti byl Zastupitelstvem obce schválem poplaket ve výši 50,‐Kč za mimořádný svoz odpadu, který byl poskytnou
starším občanům, kterří neměli jinou možnost zajištění odvozu.
Starostka obce seznámila přítomné s upravou podmínek tak, aby navazovali na možnosti obce a sjednané pracovní
úvazky dělníků. Zároveň pro vybranou skupinu občanů byla služba i nadále poskytována.
Podmínky svozu:
‐ úhrada svozu ve výši 50,‐Kč předem na obecním úřadě ( bude vystavem poukaz )
‐ svozový den pondělí
‐ biologický odpad bude připraven, tak aby byl volně přístupný, v pytlích max. o hmotnosti 50kg (pytle si zajistí žadatel)
‐ na jeden svoz max. 150kg
‐ svozový poukaz bude umístěn na pytli
Usnesení č. 16/09/07 ‐ 2016/10/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
výdej poukázek na svoz odpadu za těchto podmínek:
‐ úhrada svozu ve výši 50,‐Kč předem na obecním úřadě ( bude vystavem poukaz )
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‐ svozový den pondělí
‐ biologický odpad bude připraven, tak aby byl volně přístupný, v pytlích max. o hmotnosti 50kg (pytle si zajistí
žadatel)
‐ na jeden svoz max. 150kg
‐ svozový poukaz bude umístěn na pytli
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

8.

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Pro nedostatečné podklady byl bod odložen na neurčito.

9.

Projekt na revitalizaci vodní plochy na ppč. 86/2
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Na základě žádosti Českého rybářského svazu, z.s. o odbahnění vodní nádrže na ppč. 86/2, kterou Zastupitelstvo obce
projednalo na svém jednání dne 9.8.2016, byla objednána bezplatná studie revitalizace vodního toku u společnosti
AXIOM engineering s.r.o.. V této studie jsou vyčísleny předpokládané náklady na odbahnění rybníka, včetně likvidace
sedimentů, rekonstrukci stavebních objektů a revitalizaci zeleně a možnost čerpání dotace z Operačního Programu
Životního prostředí osa 4.
Starostka obce předložila členům ZO návrh usnesení, který umožňuje pokračování celého projektu. Nabízená cena za
projekt ke stavebnímu povolení je 64.000,‐kč bez DPH. S daní 77.440,‐Kč. Bez připomínek
Usnesení č. 16/09/09 ‐ 2016/10/18
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
objednat projektovou dokumentaci na revitalizaci vodního toku na ppč. 86/2 dle cenové nabídky společnosti
AXIOM enginnering s.r.o.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10.

Diskuse

Starostka obce podala ucelené vysvětlení důvodu odložení bodu č. 8 na jarní měsíce.
Starostka obce seznámila přítomné s navýšením pachtovného od nájemce obecních pozemků ZD Dolany. Zároveň celé ZO
vyslovuje družstvu poděkování za odbornou péči o svěřený majetek.
Místostarosta projednal a nechal schválit záměry doplňující projekt "Revitalizace hřbitova na Boušíně" o typy svítidel VO a
záměr fontány na vodní hospodářství.
Místostarosta doporučil a členové ZO souhlasí, aby nové investiční záměry nebo změny rozpočtovaných akcí přesahující
částku 50.000,‐ Kč byly při předkládání k jednání doplněny o záměr zdroje financování. To by měl být podklad pro přípravu
RO, která budou následně projednávána a schvalována.
Pan Jan Dudek tlumočil přání občanů (po návštěvě výstavy zahrádkářů) o zpracování přílohy kroniky zachycující současný stav
domů s č.p.
Pan Jiří Lajfr vznesl dotaz na místo uložení původní dlažby. Je složena u školy na paletách sdělila paní starostka.
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Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Ing. Jan Dudek, Marie Pokorná

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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