OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 5. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 24. 4. 2018 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: Ing. Jan Dudek, Monika Žylková
Hlasování: pro - 7, proti - 0, zdržel se hlasování - 0

schváleno

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočtové opatření č.3

2.

Závěrečný účet obce za rok 2017

3.

Účetní závěrka obce za rok 2017

4.

Pověření k zastupování Obce Slatina nad Úpou na Valné hromadě VaK Náchod a.s.

5.

Spisová služba

6.

Podmínky prodeje požárního vozidla

K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočtové opatření č.3
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné, že schválila dle své pravomoci rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtovým opatřením se
navyšuje rozpočet o 27.000,-Kč, prodej pozemku a dřeva a přijmy za odpad. Na straně výdajů se jedná o náklady na VPP.
K bodu nebylo připomínek.
Usnesení č. 18/05/01 - 2018/04/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 3.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.

Závěrečný účet obce za rok 2017
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila k projednání závěrečného účtu obce za rok 2017. Závěrečný účet schvaluje Zastupitelstvo obce
dle § 84odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb. o obcích. Závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce od 5. 4.
2018 do 25. 4. 2018 i s povinnými přílohami.
Příloha č. 1 - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017.
Příloha č. 2 - Výkaz FIN 2-12M o plnění rozpočtu ÚSC
Příloha č. 3 - Rozvaha
Příloha č. 4 - Výkaz zisků a ztrát
Příloha č. 5 - Příloha
Příloha č. 6 - Inventarizační zpráva
Přezkoumání hospodaření neshledalo závady na hospodaření obce.
Usnesení č. 18/05/02 - 2018/04/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
závěrečný účet obce Slatina nad Úpou za rok 2017 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez
výhrad, všemi přítomnými hlasy.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Účetní závěrka obce za rok 2017
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce předložila k projednání účetní závěrku za rok 2017. Účetní závěrka obce Slatina nad Úpou se schvaluje
dle §4 vyhlášky č. 220/2013Sb., účetní závěrku účetní jednotky obce Slatina nad Úpou za rok 2017, včetně výsledků
hospodaření za rok 2017. Na základě účetní závěrky provede účetní obce přeúčtování výsledku hospodaření ve
schvalovacím řízení na účtu 431 na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních období ve výši 293.628,42Kč.
Usnesení č. 18/05/03 - 2018/04/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
účetní zavěrku obce Slatina nad Úpou sestavenou k 31. 12. 2017.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Pověření k zastupování Obce Slatina nad Úpou na Valné hromadě VaK Náchod a.s.
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. svolává řádnou valnou hromadu na 17. května
2018 od 10hod. Dle jednacího a hlasovacího řádu valné hromady musí zástupci obcí předložit písemné pověření k
zastupování na valné hromadě udělené Zastupitelstvem obce.
Obec Slatina nad Úpou bude na valné hromadě zastupovat Marie Pokorná, starostka obce. Členové ZO pověření
schválili.
Usnesení č. 18/05/04 - 2018/04/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
pověřuje
Marii Pokornou k zastupování Obce Slatina nad Úpou na Valné hromadě akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod konané dne 17. května 2018.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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5.

Spisová služba
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s dodatky smluv k elektronické spisové službě ve vztahu k Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR). Dodatek k Licenční smlouvě o
poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počitačovému programu MUNIS a Dodatek ke Smlouvě o technické
podpoře předkládá dodavatel spisové služby Firma TRIADA a.s..
Usnesení č. 18/05/05 - 2018/04/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
dodatek k Licenční smlouvě a Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře s firmou Triada, spol. s r.o.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Podmínky prodeje požárního vozidla
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné s postupem při pořízení požárního vozidla pro místní jednotku. Obec Slatina nad Úpou
vozidlo zakoupila od Města Červený Kostelec. Vozidlo bylo fyzicky převzali ve čtvrtek 12. 4.2018, dne 16. 4. 2018 bylo
vozidlo zaregistrováno na Obec Slatina nad Úpou. Vozidlo bude slavnostně předáno JSDH v úterý 1. 5. 2018 ve 14hod.
Obec Slatina nad Úpou nemá vhodné prostory k parkování dvou požárních vozidel, z tohoto důvodu byl předložen návrh
na prodej dosavadního požárního vozidla. Z obsáhlé diskuse, které se účatnila i přítomná veřejnost zvešlo, že bude starší
požární vozidlo převezeno na soukromý zaplocený pozemek, kde bude po dobu cca 7 let sloužit jako zdroj náhradních
dílů. Po této době bude sešrotován. O umístění vozidla na soukromém pozemku bude uzavřena dohoda. Po celou dobu
bude veden v majetkové evicenci obce.
Usnesení č. 18/05/06 - 2018/04/24
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
umístění požárního vozidla LIAZ, tovární značky CAS 25RTHV, VIN: 120124104, na soukromém pozemku.
stanoví
připravit dohodu o podmínkách umístění požarního vozidla na soukromem pozemku.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7. Diskuse
- starostka obce informovala o cenové nabídce na úpravu zeleně u zvonice.
- starostka obce konzultovala přemístění zastávky BUS u č.p. 241 a ZO doporučilo přednostně využít prostor u telefonní budky
na ppč. 166 a park použít pouze v záporném stanovislu PČR
- starostka obce konzultovala další postup prací na opravách v budově bývalé školy - budou se připravovat alternativní
postupy jako doporučení pro nové ZO 2018-2022
- místostarosta konzultoval typ meteostanice za poškozené teplotní čidlo - použijeme nabízený typ GIOM
- místostarosta požádal o stanovisko k poptávce projektových prací na opravu cesty k č.p. 107, přeložku kanalizace a nového
mostku - bude vypsáno v letních měsících
Marie Pokorná

Ing. Jaroslav Kordina

starostka

místostarosta

Ověřil:

Ing. Jan Dudek, člen zastupitelstva Ing. Jan Dudek, Monika Žylková, člen zastupitelstva Monika Žylková

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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