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Č. 1-21/2/16

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 21.2.2016
od 19,00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62

Přítomni: Ing. Václav Vachuška, Pavel Kandr, Milan Čada, Václav Ladman,

Jiří Renč, Martin Chaloupka
Přítomno: při zahájení 6 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné
Omluven: Jaroslava Chalupná

Návrh na ověřovatele zápisu: Jiří Renč, Pavel Kandr
a zapisovatele: Václav Ladman

Členové zastupitelstva hlasovali o navrženém zapisovateli a ověřovatelích
zápisu společně.

Pro: 6 hlasů
Proti:
Zdržel se:FEDCBA

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy zapisovatele Václava

Ladmana a ověřovatele zápisu zastupitelstva Jiřího Renče a Pavla Kandra

Jednání řídil: Ing. Václav Vachuška, starosta obce
Program jednání zastupitelstva:

1) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina

2) Projednání podmínek prodeje obecních parcel
3) Projednání provedení energetického auditu obecní - školní budovy
4) Projednání žádosti manželů Kubartových na odkoupení části 1 p. p. č.
2047/19 v k. Ú. Slatina u Horažďovic

5) Projednání žádosti p-í Hruškové na odkoupení nemovitosti bývalé
autobusové garáže na st. p.č. 68/2 v k. Ú. Slatina u Horažďovic
6) Projednání podání žádosti o dotaci do PROGRAMu STABILIZACE A OBNOVY
VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2016
7) Schválení žádosti o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní

obslužnosti v Plzeňském kraji ve výši 4200,- Kč a schválení smlouvy mezi
Plzeňským krajem a obcí Slatina o poskytnutí účelové dotace.

8) Schválení Smlouvy č. 01682016 o poskytnutí účelové dotace z dotačního
titulu B - Obnova lesního porostu mezi Plzeňským krajem a obcí Slatina.
9) Projednání nákupu dopravních zrcadel
10) Projednání pořízení dvou informačních tabulí nSlatinské kameny" a
exteriérové mapy nSlatinské kameny"
11) Diskuse
12} Závěr

Zastupitelstvo obce hlasovalo o předloženém programu jako o celku.

Pro: 6 hlasů
Proti:
Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy proqram zastupitelstva.

Program zastupitelstva je přílohou tohoto Zápisu č . 1

ad 1) Kontrola usnesení z jednání Zastupitelstva obce Slatina konaného

dne 17.12.2015

Z usnesení Zastupitelstva obce ze dne 17.12.2015 nevyplynuly žádné

úkoly.



ad 2) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh

obecných podmínek prodeje obecních parcel, které byly v základním rámci

konzultovány s právním zástupcem obce. Zájemcům budou navrženy následující

obecné podmínky, které budou dále specifikovány:

Zahájení výstavby do stanoveného termínu od vydání stavebního

povolení

Respektování druhu a typu stavby rodinného domu

Stavební pozemky budou poskytovány obcí stavebníkům na základě

nájemní smlouvy, jejíž nájem bude za první tři roky roven stanovené

ceně pozemku. Pokud nedojde ke kolaudaci stavby do třech let od

podpisu nájemní smlouvy, bude nájemní smlouva prodloužena vždy o

jeden kalendářní rok s tím, že nájemné bude čtvrtý rok minimálně

trojnásobek stanovené prodejní ceny a každý další rok bude schváleným

násobkem nájmu předchozího roku.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se:

Proti:

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad obecné

podmínky prodeje obecních parcel:

- Zahájení výstavby do stanoveného termínu od vYdání stavebního povolení

- Respektování druhu a typu stavby rodinného domu

- Stavební pozemky budou poskytovány obcí stavebníkům na základě nájemní

smlouvy, jejíž nájem bude za první tři roky roven stanovené ceně pozemku.

Pokud nedojde ke kolaudaci stavby do třech let od podpisu nájemní smlouvy,

bude nájemní smlouva prodloužena vždy o jeden kalendářní rok s tím, že

nájemné bude čtvrtý rok minimálně trojnásobkem stanovené prodejní ceny a

každý další rok bude schváleným násobkem nájmu předchozího roku.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce dopracovat uvedené podmínky

s právním zástupcem do příštího zastupitelstva obce.

ad 3) Starostou obce bylo zastupitelstvu obce předloženo k projednání

provedení energetického auditu obecní - školní budovy č.p. 62 podle nabídky

společnosti PKV BUILD s.r.o. v ceně 6200 Kč bez DPH.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se:

Proti:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Usnesení: Zastupi telstvo obce 6-ti hlasy bez výhrad schvaluje provedení

energetického auditu obecní školní budovy č.p. 62 podle nabídky

společnosti PKV BUILD s.r.o. v ceně 6200 Kč bez DPH.

ad 4) Starosta obce předložil k projednání žádost manželů Kubartových

bytem Vlastina 700/32, Praha ze dne 4.2.2016 viz Příloha Č . 2 na odkoupení

části 1 p. p. Č. 2047/19 v k. 6. Slatina u Horažďovic

Pro: 6 hlasů

Proti:

Zdržel se: --

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-i hlasy bez výhrad schvaluje prodej části 1

p. p. Č . 2047(19 v k. Ú. Slatina u Horaždovic manželům Kubartovým podle

zveřejněného zameru obce za cenu 12 Kč(m2. Geometrické zamerení a

vyhotovení Kupní smlouvy zajišťuje na své náklady kupující. Zastupitelstvo

pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.



ad 5) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání žádost p-í

Hruškové bytem Bolzanova 1604/7 Praha ze dne 27.1.2016 viz Příloha č. 3 na

odkoupení nemovitosti - přístavby bývalé autobusové garáže na st. p.č. 68/2

o výměře 72 m2 v k. ú. Slatina u Horažďovic podle zveřejněného záměru za

cen~ 5000,- Kč

Pro: 6 hlasů

Zdržel se:

Proti:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-i hlasy bez výhrad schvaluje prodej

nemovitosti - přístavby býValé autobusové qaráže na st. p.č. 68/2 o výměře

72 m2 v k. ú. Slatina u Horaždovic podle zveřejněného záměru za cenu 5000,-

Kč. Vyhotovení kupní smlouvy zajišťuje na své náklady kupující.

Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

ad 6) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání podání

žádosti o dotaci do Programu stabi1izace a obnovy venkova Plzeňského kraje

2016 na opravu povrchu místní komunikace části p. p.č. 2061/2 v délce 210 m

Pro: 6 hlasů

Zdržel se:

Proti:

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-i hlasy bez výhrad schvaluje podání žádosti

o dotaci do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 na

opravu povrchu místní komunikace části p. p.č. 2061/2 v délce 210 m

ad 7) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení žádost

Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní

obslužnosti v P1zeňském kraji na rok 2016 ve výši 4200, - Kč a schválení

smlouvy mezi Plzeňským krajem a obcí Slatina o poskytnutí účelové dotace.

Pro: 6 hlasů

Zdržel se:

Proti:

Usnesení: Zastupitelstvo obce 6-i hlasy bez výhrad schvaluje žádost

Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní

obslužnosti v Plzeňském kraji na rok 2016 ve výši 4200, - Kč, schvaluje

smlouvu mezi Plzeňským krajem a obcí Slatina o poskytnutí účelové dotace a

pověřuje starostu obce jejím podpisem.

ad 8) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu

mezi Plzeňským krajem a obcí Slatina č. 01682016 o poskytnutí účelové

dotace ve výši 34200 Kč z dotačního titulu B - Obnova lesního porostu.

Pro: 6 hlasů

Proti:

Zdržel se:

Usnesení: Zastupi telstvo obce 6-i hlasy bez výhrad schvaluje Smlouvu č .

01682016 mezi Plzeňským krajem a obcí Slatina o poskytnutí účelové dotace

ve výši 34200 Kč z dotačního titulu B - Obnova lesního porostu.



ad 9) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení Projednání
nákupu dopravních zrcadel a jejich následné umístění na křižovatce u
Kolářň" a v nepřehledné zatáčce uu Šimonň"

Pro: 6 hlasň
Zdržtel se:

Proti:PONMLKJIHGFEDCBA

U s n e s e n í: Z as tup ite ls tvo obce 6 -i b lasy bez výb rad scbva lu je n ákup 2

dop ravn ícb zrcade l o ve liko s ti 6 00 x 800 mm s po zo ro vac í v zd á lenos tí 20 m

s tím , že ne jp rve budou s ta ro s tou obce z jiš tě n y podm ínky je jicb in s ta lace .

ad 10) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání po ř i zeni.

dvou informačních tabulí uSlatinské kameny" a exteriérové mapy uSlatinské
kameny"

Pro: 6 hlasň
Zdržel se:

Proti:

U snesen í: Z as tup i te ls tvo obce 6 -i b lasy bez výb rad poveruJe s ta ro s tu obce

z jis tit c en y 2 pou ta č ů 1 00 x 150 cm "S la tin ské kam eny" , je jicb osazen í,

c enu in fo rm a č n í tabu le S la tin ské kam eny /S la tin ské pa tn íky a sm ě ro výcb

tabu lí n a tu ris tic ky za jím avá m ís ta (Ž id o vský b ř b ito v , Č e rtů v n á ram ek ,

S la tin ský pa tn ík , .... )

ad 11) Diskuse

v diskusi byly navrženy starostou obce připravit na příští jednání
zastupitelstva obce bod zpracování Územního plánu obce a stav příprav
kanalizace obce.

ad 12) Závěr

Starosta obce jednání zastupitelstva obce oficiálně ukončil ve 20:45 hodin.

I'
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................................. ~ .Zapisovatel: Václav Ladman

Pavel Kandr

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Renč

Starosta obce: Ing. Václav Vachuška

Ve Slatině dne 26.2.2016


