Obec Slatina nad Úpou
Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO)
3. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 22. 3. 2016 v 18:00
hodin v jednací místnosti obecního úřadu
Přítomni: Marie Pokorná, Monika Žylková, Ing. Jan Dudek, Pavel Tatíček a Ing. Jaroslav Kordina,
Kateřina Dostálová a Miroslav Podrábský
Omluveni:
Hosté:
Občané: 1
Zapsal: Jaroslav Kordina
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

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rozpočtové opatření č. 1
Finanční dar pro Hospic Anežky České
Finanční dar pro Domov svatého Josefa v Žirči
Finanční dar pro Z babiččina kapsáře o.p.s.
Finanční dar pro Myslivecké sdružení Boušín z.s.
Smlouva o výpůjčce ppč. 111
Záměr výpůjčky ppč . 41/1 a ppč.39
Smlouva o pronájmu mapového serveru
Zvýšení odměny pro starostku obce
Diskuse

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

schváleno

K jednotlivým bodům programu:
1. Rozpočtové opatření č. 1
Předkladatel: Marie Pokorná
Rozpočtové opatření bylo schváleno dle pravomoci starostky obce. Jedná se o částku 900,- Kč za
koupi pozemků od manželů Šilarových a manželů Kubánkových. Změna v účtování příspěvků pro
Kladské pomezí ve výši 2.000,- Kč a vratka dotace na projektovou dokumentaci kanalizace ve výši
33.599,- Kč. Jedná se pouze o přesuny mezi položkami a paragrafy (objem rozpočtu se nezvyšuje ani
nesnižuje).
Připomínky: bez připomínek.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/03/1-2016/03/22

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření číslo 1.

2. Finanční dar pro Hospic Anežky České
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí ze dne 16. 2. 2016 o poskytnutí příspěvku na provoz a
další rozvoj Hospice Anežky České. Obec Slatina nad Úpou již dlouhá léta s podporou této
charitativní organizace počítá. V rozpočtu na rok 2016 se na charitativní organizace schválila částka
10.000,- Kč, která se rozdělila rovným dílem na Domov Svatého Josefa v Žirči a Hospic A. České
v Červeném Kostelci. Oboje střediska jsou součástí Oblastní Charity Červený Kostelec. K bodu byl
předložen návrh darovací smlouvy.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/03/2‐2016/03/22

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
podpis darovací smlouvy na finanční dar 5.000,-Kč pro středisko Hospic Anežky České - Oblastní
charity Červený Kostelec.

3. Finanční dar pro Domov svatého Josefa v Žirči
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce v návaznosti na předcházející bod jednání seznámila přítomné s žádostí ze dne 16. 2.
2016 o finanční pomoc pro Domov svatého Josefa v Žirči. Finanční pomoc by byla poskytnuta na
základě darovacím smlouvy a využita na zkvalitnění péče o lidi nemocné roztroušenou sklerózou.
V loňském roce služeb tohoto zařízení využil i jeden náš občan. Proto rozpočtovaná částka 10.000,Kč na charitativní organizace byla rovným dílem rozdělena pro Hospic A. České v Č.K. a Domov
svatého Josefa v Žirči.
Připomínky: bez připomínek

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

schváleno

Usnesení číslo: 16/03/3‐2016/03/22
Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
podpis darovací smlouvy na finanční dar 5.000,- Kč pro středisko Domov sv. Josefa v Žirči – Oblastní
Charity Červený Kostelec.

4. Finanční dar pro Z babiččina kapsáře o.p.s.
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 24. 2. 2016 žádost o finanční podporu aktivit o.p.s. Z babiččina
kapsáře. Na rok 2016 je v rozpočtu částka 5.000,- Kč pro spolek rezervována. Tento příspěvek bude
poskytnut po schválení darovací smlouvy.
Připomínky: Během diskuse byly zmíněny veškeré aktivity spolku a dobrá spolupráce s obcí.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/03/4‐2016/03/22

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
podpis darovací smlouvy na finanční dar 5.000,- Kč pro společnost „Z babiččina kapsáře o.p.s.“.

5. Finanční dar pro Myslivecké sdružení Boušín z.s.
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 4. 3. 2016 žádost od Mysliveckého sdružení Boušín z.s. o
finanční dar ve výši 5.000,- Kč na vybudování a zprovoznění chladícího boxu pro uložení ulovené
zvěřiny. Vzhledem k zpřísňujícím se hygienickým podmínkám má spolek povinnost tuto situaci řešit.
Rozpočet nákladů vychází cca na 50.000,- Kč, což je pro toto sdružení značný zásah do finančních
rezerv. V případě souhlasu členů ZO s darovací smlouvou bude do příštího jednání předložen návrh na
rozpočtové opatření po jeho schválení budou prostředky poskytnuty.
Připomínky: v diskusi se projednávala činnost a aktivity spolku.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/03/5‐2016/03/22

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
podpis darovací smlouvy na finanční dar 5.000,- Kč pro Myslivecké sdružení Boušín z.s.

6. Smlouva o výpůjčce ppč. 111
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 3. 2. 2016 žádost o výpůjčku pozemku pč. 111 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 356 m2. Záměr výpůjčky byl schválen 23. 2. 2016 pod číslem usnesení
16/2/4-2016/02/23. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 24. 2. 2016 do 11. 3. 2016 bez
připomínek. Proto je členům ZO předložen návrh smlouvy o výpůjčce na dobu 10 let.
Připomínky: bez připomínek.

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

schváleno

Usnesení číslo: 16/03/6‐2016/03/22
Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o výpůjčce pozemku ppč 111 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 356 m2 na dobu
10let.

7. Záměr výpůjčky ppč . 41/1 a ppč. 39
Předkladatel: Marie Pokorná
Obec Slatina nad Úpou obdržela dne16. 2. 2016 elektronickou poštou výpověď Smlouvy o výpůjčce
ppč.41/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a ppč.39 ostatní plocha, ostatní komunikace od
současného vypůjčitele. Výpovědní lhůta je dva měsíce. Ve výpovědi je zmíněn zájem o výpůjčku
uvedených pozemků novým vlastníkem. Z tohoto důvodu starostka obce předkládá ZO návrh záměru
výpůjčky ppč. 41/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2 a ppč.39 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 144 m2 od 1. 5. 2016.
Připomínky: během diskuse byl vyjasněn postoj obce k uvedeným pozemkům.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/03/7‐2016/03/22

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr výpůjčky ppč. 41/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2 a ppč.39 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2.

8. Smlouva o pronájmu mapového serveru
Předkladatel: Ing. Jaroslav Kordina
Na základě ukázkové prezentace firmy GeoSense Pardubice a porovnáním nabídky s konkurenční
nabídkou od firmy Topos. a.s. Dobruška ZO v diskusi doporučilo uzavřít smlouvu na GIS webový
portál s firmou Topos. V současnosti končí smlouva pověřeného obecního úřadu v Červeném Kostelci
na provoz tohoto portálu na serveru firmy Topos a tím naše veřejnost přijde o prostorová data z Obce
Slatina nad Úpou. Předložená smlouva uvede do souladu služby poskytované samosprávě ve Slatině
nad Úpou a umožní tak Obci zveřejnit veškeré potřebné mapové informace
Připomínky: V diskusi byl vznesen dotaz na informovanost občanů o této službě. Ta bude
prostřednictvím webových stránek.

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

schváleno
Usnesení číslo: 16/03/8‐2016/03/22

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
podpis smlouvy o pronájmu mapového serveru s Geodezií-Topos, a.s. Dobruška od 1. 4. 2016.

9. Zvýšení odměny pro starostku obce
Předkladatel: Marie Pokorná
Starostka obce seznámila přítomné se současným odměňováním a důvody požadavku na navýšení
funkční odměny. Ta po schválení bude činit 20.046,-Kč.

Připomínky: po krátké diskusi se pan Ing. Jan Dudek zdůraznil, že si práce starostky váží.

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 1

schváleno
Usnesení číslo: 16/03/9‐2016/03/22

Zastupitelstvo obce Slatina nad Úpou
schvaluje
zvýšení měsíční odměny za funkci starostky na 20.046,- Kč od 1.4.2016.

10. Diskuse
Pan M. Podrábský konzultoval se členy ZO rozsah práce kontrolního výboru a oblast příslušející
finančnímu výboru. Náplně práce obou výborů pokud ZO nestanoví jinak je popsána ve Pokynech pro
práci kontrolního a finančního výboru schválených ZO dne 30.7.2007.
Starostka obce seznámila přítomné s obsahem jednání výboru DSO Úpa, který se konal 8. 3. 2016
v Zábrodí.
Místostarosta obce seznámil přítomné s dokumentací pro vydání územního souhlasu na stanoviště
kontejnerů na Končinách.
Místostarosta informoval o stavu odvodňovacího žlabu na nově opravené cestě na Končinách. Bylo
rozhodnuto požádat Pozemkový úřad o součinnost při uplatňování reklamace.
Starostka obce seznámila přítomné s průběhem jednání na odboru ŽP v Náchodě, na kterém bylo
konzultovalo podání žádosti o stavební povolení na zemní filtr u školy.
Pan P. Tatíček informoval o průběhu prací na čištění dna potoka.
Pan Pavel Tatíček informoval o špatném stavu statiky Mariánského sloupu. Následovala diskuse nad
celým prostorem této lokality a bylo dojednáno oslovit statika, aby potvrdil, případně vyvrátil
ohrožení této kulturní památky do příštího jednání ZO.
Starostka obce informovala o stavu pracovníků veřejně prospěšných prací
Starostka obce projednala s členy ZO způsob a materiál pro úpravu chodníku a prostor před pomníkem
věnovaným obětem válek.
Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
Zápis dokončen dne: 22. 03. 2016
Marie Pokorná – starostka

___________________________________________

Ing. Jaroslav Kordina – místostarosta

___________________________________________

Marie Pokorná – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Ing. Jan Dudek – ověřovatel zápisu

___________________________________________

Jmenné hlasování dle jednotlivých bodů při jednání ZO 22. 3. 2016
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