OBEC SLATINA NAD ÚPOU
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou

ZÁPIS z 10. zasedání
Zastupitelstva Obce Slatina nad Úpou konaného dne 10. 12. 2019 v 19:00 hod.
zasedací místnost, Slatina nad Úpou 65, 54947 Slatina nad Úpou
Přítomni:

Kateřina Dostálová, Lukáš Kábrt, Ing. Jaroslav Kordina, Marie Pokorná, Pavel Tatíček, Monika Žylková

Omluveni:

Miroslav Podrábský

Nepřítomni:
Hosté:

,

Jednání řídil:

Marie Pokorná, starostka

Text zahájení:
Na zasedání je přítomen nadpoloviční počet členů ZO ‐ ZO je usnášeníschopné.
Ověřovatelé: Lukáš Kábrt a Monika Žylková
Zapisovatelem: Ing. Jaroslav Kordina
Hlasování: pro ‐ 5, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Rozšíření programu jednání o bod: Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Cesta Mečov‐ Slatina nad Úpou"
Hlasování: pro ‐ 5, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Rozšíření programu jednání o bod: Smlouvy s Svazkem obcí "ÚPA"
Hlasování: pro ‐ 5, proti ‐ 0, zdržel se hlasování ‐ 0

schváleno

Paní Kateřina Dostálová se s předchozí omluvou dostavila na jednání v 19:03
Schválený program:
Bod

Věc

1.

Rozpočet na rok 2020

2.

Rozpočtové opatření č. 8

3.

Aktualizace střednědobého výhledu

4.

Cena stočného na rok 2020

5.

Dodatek č. 10‐ smlouva o dílo odpady

6.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby KNN pro ppč. 1568

7.

Žádost o odprodej části ppč. 216/1

8.

Žádost o pronájem části ppč. 2695

9.

Dodatek č.1 územní plán obce

10.

Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Cesta Mečov‐ Slatina nad Úpou"

11.

Smlouvy s Svazkem obcí "ÚPA"
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Rozpočet na rok 2020
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka předložila Zastupitelstvu obce Rozpočet na rok 2020. Rozpočet byl projednán finančním výborem dne
10.12.2019 a doporučen ke schválení. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 20.11.2019 do 10.12.2019, kdy
do12 hod bylo možné podat připomínky. Rozpočet je předložen jako schodkový se zapojením finančních prostředků z
předchozích let ve výši 1.000.000Kč. Rozpočet je předložen s drobnými úpravami o proti návrhu, které byly
okomentovány. Příjmy rozpočtu ve výši 4.656.000,‐Kč a výdaje rozpočtu 5.656.000,‐Kč. Investice dle schváleného
střednědobého výhledu budou realizovány pouze v případě získání vhodných dotačních programů. K bodu nebylo
připomínek.
Usnesení č. 19/10/01 ‐ 2019/12/10
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
rozpočet na rok 2020 jako schodkový se zapojením finančních prostředků z předchozích let
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2.

Rozpočtové opatření č. 8
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 8, které bylo schváleno dle její pravomoci.
Rozpočtovým opatřením dochází k navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o částku 40.000Kč. U přijmu se jedná o
daňové příjmy a úhrada za věcné břemeno. Výdaje jsou rozpočtovány na místní správu. K bodu nebylo připomínek.
Usnesení č. 19/10/02 ‐ 2019/12/10
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
bere na vědomí
rozpočtové opatření číslo 8
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3.

Aktualizace střednědobého výhledu
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné a obsahem aktualizace návrhu "Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 ‐
2023". Aktualizace Návrhu střednědobého výhledu byla připravena finančním výborem. Návrh bude zveřejněn na
úřední desce. K bodu nebylo připomínek.
Usnesení č. 19/10/03 ‐ 2019/12/10
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
souhlasí
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 ‐ 2023.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Cena stočného na rok 2020
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Na základě zpracované kalkulace ceny stočného na rok 2020, připravené firmou VODA CZ SERVIS s.r.o. předložila
starostka Zastupitelstvu obce ke schválení cenu stočného ve výši 15,‐ Kč za 1m3 předčištěných odpadních vod. Uvedená
cena je konečná. K bodu nebylo připomínek.
Usnesení č. 19/10/04 ‐ 2019/12/10
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Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
konečnou cenu stočného na rok 2020 ve výši 15Kč za 1m3 předčištěných odpadních vod.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Dodatek č. 10‐ smlouva o dílo odpady
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Firma Marius Pedersen a.s. předložila Obci Slatina nad Úpou Dodatek č. 10 smlouvy o dílo. V předloženém dodatku
dochází k navýšení ceny svozu za odstranění směsného komunálního odpadu v rozmezí 6,6 ‐ 7,8%, k navýšení ceny za
svoz separovaných odpadů ve výši 4,1% a úpravě recyklačního poplatku u komodity plast, ve výši 1.245,‐Kč/t. Tyto ceny
zapracovala paní starostka do organizačních pokynu pro rok 2020. Pokyny jsou doplněny o způsob likvidace jedlých olejů
a tuků od občanů. Ti budou informování letáčkem do každé domácnosti a obvyklým způsobem na webových stránkách
obce. Vše uvedené s účinností od 1. 1. 2020. K bodu nebylo připomínek.
Usnesení č. 19/10/05‐ 2019/12/10
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
dodatek č.10 Smlouvy o dílo s firmou Marius Pedersen a.s.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby KNN pro ppč. 1568
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s návrhem Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV‐12‐2019302/VB/1 ‐Slatina nad Úpou ‐ knn na ppč. 1568 pro nové odběrní místo od firmy
TELKABEL CR s.r.o., která zastupuje ČEZ Distribuci a.s. Kabel nn bude veden z ppč. 1575/1 přes ppč. 1838 a 1826/1, které
jsou ve vlastnictví obce. Jednorázová náhrada za zápis věcného břemene do obecních pozemků je 5000Kč. Ke smlouvě
nebylo připomínek.
Usnesení č. 19/10/06‐2019/10/12
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby knn pro ppč. 1568 v k.ú.
Slatina nad Úpou.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Žádost o odprodej části ppč. 216/1
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné s tím, že Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 27. 11. 2019 upravenou žádost od ****
******* ******* o odkoupení části pozemku ppč. 216/1. Jedná se o pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace o
celkové výměře 580 m2. Požadovaná část k odkoupení cca 53 m2. O odkoupení pozemku žádá za účelem soukromé
příjezdové cesty na stavební pozemek. V diskusi k bodu byl zmíněn záměr žadatele o přeložku kanalizační stoky "H".
Původní představa byla, že s odměřením bude spojen zápis věcného břemene této stoky do ppč. 2754. Výsledkem
jednání je schválení záměru část pozemku odprodat, ale vlastní schválení prodeje bude, až po předložení technicky
proveditelného řešení přemístění stoky "H" a zatrubené části vodoteče z poldru.
Usnesení č. 19/10/07 ‐ 2019/12/10
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr prodeje části ppč.216/1ostatní plocha, ostatní komunikace cca 53 m² dle přiložené mapy.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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8.

Žádost o pronájem části ppč. 2695
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné, že Obec Slatina nad Úpou obdržela dne 26. 11. 2019 žádost o pronajmutí části obecního
pozemku ppč. 2695 o celkové výměře 4338 m2 ostatní plocha, ost. komunikace dle přiloženého zákresu. O pronájem
pozemku žádá ****** ****** jako soukromá osoba z důvodu dočasného parkování motorových vozidel přistavených k
opravě. Požadovaná část pozemku k pronajmutí má cca 140 m2. Zastupitelé souhlasí se záměre výpůjčky s jasným
vymezením plochy, pravidel a sankcí. Pokud nebude záměr připomínkován bude na příští jednání předložen a projednán
návrh smlouvy o výpůjčce.
Usnesení č. 19/10/08 ‐ 2019/12/10
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
záměr výpůjčky části ppč. 2695 ostatní plocha, ost. komunikace o rozměru cca 140 m²
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.

Dodatek č.1 územní plán obce
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Obec Slatina nad Úpou uzavřela smlouvu o dílo s zhotovitelem REGIO, projektový ateliér s.r.o. cena díla dle smlouvy bez
DPH byla 159.000Kč.
Starostka seznámila přítomné s tím, že z důvodu nezpracování etapy "Posouzení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj
území" dochází k předložení dodatku smlouvy č.1. Cena díla je po úpravě 149.000,‐Kč bez DPH. K bodu byl požadován
komentář, kterým paní starostka obhájila předložený návrh.
Usnesení č. 19/10/09 ‐ 2019/12/10
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení územního plánu s REGIO, projektový ateliér s.r.o.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10. Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Cesta Mečov‐ Slatina nad Úpou"
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka obce seznámila přítomné s výsledkem výběrového řízení na zakázku "Cesta Mečov ‐ Slatina nad Úpou". V
pondělí 2. 12. 2019 v 17:10hod proběhlo otevírání obálek na tuto veřejnou zakázku. Byly podány celkem čtyři cenové
nabídky. Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy ŠPELDA, s.r.o s nabídkovou cenou 2 132 283,52Kč bez
DPH, s daní 2 580 063,06Kč. Nabídka obsahovala návrh Smlouvy o dílo. Ta bude podepsáná až po vyhodnocení žádostí o
dotací z KHK. K bodu nebylo připomínek.
Usnesení č. 19/10/10‐2019/12/10
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
jako nejvhodnější cenovou nabídku na zakázku "„Cesta Mečov ‐ Slatina nad Úpou"” nabídku firmy ŠPELDA s.r.o.
podpis smlouva o dílo, až po získání dotace z KHK.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

11. Smlouvy s Svazkem obcí "ÚPA"
Předkladatel: Marie Pokorná, starostka
Starostka seznámila přítomné s obsahem dvou smluv, které obec uzavírá se Svazkem obcí "ÚPA", jedná se o Smlouvu o
zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů a Smlouvu o poskytnutí služeb zaměstnanců svazku v oblasti
dotačního managementu a veřejných zakázek. Z pohledu finančního se pro obec nic nemění. V roce 2019 obec Slatina
nad Úpou uhradila za pověřence částku 10920 Kč. Od roku 2020 se úvazek pověřence snižuje na 0,5 úvazku a obec na

TED 8.2.2.1

Strana 4

jeho činnost bude přispívat částkou 5460 Kč, tedy polovinu, druhá polovina půjde na činnost dotačního managementu a
veřejných zakázek. K bodu nebylo připomínek
Usnesení č. 19/10/11‐2019/12/10
Zastupitelstvo Obce Slatina nad Úpou
schvaluje
Smlouvy se Svazem obci "„ÚPA"” o zajištění činnosti pověřence a poskytnutí služeb v oblasti dotačního
managementu a veřejných zakázek.
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12. Diskuse
‐ starostka obce informovala přítomné o žádosti ČEPELKY z.s. Havlovice o finanční podporu činnosti. Členové ZO souhlasí s
nezařazováním této žádosti do příštího jednání (okruh podporovaných spolků je pro rok 2020 uzavřen).
‐ starostka obce informovala o odložení přednášky pana Minaříka na pozdější termín
‐ paní starostka informovala o nabídce pana Hrabíka na výsadbu zeleně v parku u školy. Je schopen zajistit výsadbu bez
stavebních prací. Realizace návrhu úprav se odkládá na roky 2021 nebo 2022. V roce 2020 se budeme věnovat opravám
hřbitova.
‐ paní starostka informovala o připravované Tříkrálové sbírce, valné hromadě Svazu cestovního ruchu Kladského pomezí, z.s.
a roznášce kalendářů do domácností.
‐ pan místostarosta informoval o stavu projednávání ÚP. Zároveň projednával potřebu zhotovení zastavovací studie na
zastavitelné území v lokalitě nad zvonicí. Možnost zhotovení je předjednané s firmou REGIO, projektový ateliér Hradec
Králové. V lednu bude předložen časový a cenový návrh pro schválení Zastupitelstvem.
‐ Pan Tatíček informoval o schůzce okolo sanace budovy školy. V současnosti se čeká na návrh prací od pana Lukáše Pečenky,
který zpracovává odborné posouzení.
‐ Paní starostka projednala s panem Tatíčkem opravy cest v obci a Táboře. Pan Tatíček posoudí stav a opravy zajistí.

Marie Pokorná
starostka

Ing. Jaroslav Kordina
místostarosta

Ověřil:

Lukáš Kábrt, člen zastupitelstva Lukáš Kábrt, Monika Žylková, člen zastupitelstva Monika Žylková

Zapsal:

Ing. Jaroslav Kordina, místostarosta
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