
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Slatina č. 4 

konaného dne 22.04.2015 

 

 

Usnesení č.42/2015: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy ověřovatele zápisu pana Václava 

Zítu a Jaroslava Vávru. 

 

Usnesení č.43/2015: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy program 4. zasedání Zastupitelstva 

obce Slatina  

 

Usnesení č.44/2015: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí  rozbor hospodaření za 1/4 roku 

2015. 

 

Usnesení č.45/2015: Zastupitelstvo obce schválilo  9  hlasy rozpočtové opatření č. 1/ 2015. 

 

Usnesení č46/2015: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy Českému svazu včelařů  

Libochovice finanční příspěvek ve výši 1000 Kč. Tento bude zaslán na účet uvedený v žádosti. 

 

Usnesení č.47/2015: Zastupitelstvo obce  pověřilo starostku obce Ing. Danu Stránskou, k 

podepisování všech smluv z obchodně-provozního styku v souladu s rozpočtem. 

 

Usnesení č.48/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy aktualizovaný  Profil obce Slatina 

2015 - 2020. 

Usnesení č. 49/2015: Zastupitelstvo obce  schvaluje 9 hlasy podání žádosti o dotaci na 

splaškovou kanalizaci a ČOV v obci Slatina. 

 

Usnesení č. 50/2015: Zastupitelstvo obce  schvaluje 9 hlasy nákup multifunkčního traktůrku 

na údržbu veřejného prostranství do max. výše 400.000,- Kč (3745/6121). Tato částka se 

stane součástí rozpočtového opatření č. 1/2015. 

 

Usnesení č. 51/2015: Zastupitelstvo obce  bere na vědomí informace o ohledně Centrálního 

vytápění v obci Slatina. 

 

Usnesení č. 52/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy tyto podmínky, za kterých bude 

podána žádost o dotaci na Centrální vytápění v obci Slatina: 

1) Získání dotace v minimální výši 90% rozpočtovaných prostředků 

2) Napojení minimálně 80 nemovitostí na centrální vytápění 

3) Žádné další investice z rozpočtu obce vynaložené na přípravné práce spojené 

s podáním žádosti o dotaci na projekt 

 

Usnesení č. 53/2015: Zastupitelstvo obce  bere na vědomí informace z Valné hromady BS 

Slatina s.r.o. 

 

Usnesení č. 54/2015: Zastupitelstvo obce  schválilo 9 hlasy vyčlenění finančních prostředků 

na zpracování plánů budovy hostince, ve výši: 10.000 Kč (3613/5169) a zpracování plánů 

(včetně pasportu) na budovu OÚ, ve výši: 15.000 Kč (6171/5169). Tato částka se stane 

součástí rozpočtového opatření č. 1/2015. 

 



Usnesení č. 55/2015: Zastupitelstvo obce  schválilo 9 hlasy vyčlenění finančních prostředků 

na „Revitalizaci zeleně v obci Slatina, a to ve výši 83 700 Kč (3745/6121). Tato částka se 

stane součástí rozpočtového opatření č. 1/2015. 

 

Usnesení č. 56/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2015 ve výši 231 000 Kč 

(4122+UZ) na projekt „Výměna elektroinstalace multifunkční budovy“. Tato částka se stane 

součástí rozpočtového opatření č. 1/2015. 

 

Usnesení č. 57/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy začlenění do rozpočtu obce 

Slatina částku 334 000 Kč, jako celkové náklady na realizaci projektu „Výměna 

elektroinstalace multifunkční budovy“ (6171/5171-oprava). Tato částka se stane součástí 

rozpočtového opatření č. 1/2015. 

 

Usnesení č. 58/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje 9 hlasy spolufinancování na projektu 

„Výměna elektroinstalace multifunkční budovy“ ve výši 103 000 Kč. 

 

 

 

Ú/1/2015           
Zastupitelstvo ukládá starostce vyzvat pana Josefa Haladu ml. k podání vysvětlení ohledně 

pozemku č. 1680/2. Termín plnění: 30 dnů od zveřejnění usnesení ZO č. 4/2015. 

 

Ú/2/2015 

Zastupitelstvo ukládá finančnímu výboru provádění kontrol účetních dokladů za každé 

čtvrtletí. Termín plnění: do zasedání zastupitelstva obce po každém uzavřeném čtvrtletí. 

 

Ú/3/2015 

Zastupitelstvo ukládá kontrolnímu výboru provádění kontrol usnesení za každé čtvrtletí. 

Termín plnění: do zasedání zastupitelstva obce po každém uzavřeném čtvrtletí. 

 

 

Všechna usnesení byla schválena nadpoloviční většinou. 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Dna Stránská 

                                                                                                      starostka obce 

 

 


