
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Slatina č. 5 

konaného dne 17.06.2015 

 

Usnesení č.59/2015: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy ověřovatele zápisu pana Miroslava 

Kuntoše a Radka Vondráčka. 

 

Usnesení č.60/2015: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy program 5. zasedání Zastupitelstva 

obce Slatina  

 

Usnesení č.61/2015: Zastupitelstvo obce schválilo 9 hlasy Závěrečný účet obce Slatina za rok 

2014. 

 

Usnesení č.62/2015: Zastupitelstvo obce schválilo  9  hlasy Účetní závěrku obce Slatina za 

rok 2014. 

 

Usnesení č. 63/2015: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Slatina za rok 2014. 

 

Usnesení č.64/2015: Zastupitelstvo obce  schválilo 9 hlasy rozpočtové opatření č. 2/2015. 

 

Usnesení č.65/2015: Zastupitelstvo obce neschvaluje 9 hlasy navýšení odměn neuvolněným 

zastupitelům dle NV č. 52/2015. Částka zůstává stejná, a to ve výši 500 Kč měsíčně. 

Usnesení č. 66/2015: Zastupitelstvo obce  bere na vědomí informace ohledně probíhající 

výměny elektroinstalace v multifunkční budově čp. 50. 

 

Usnesení č. 67/2015: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 9 hlasy uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí, výzva č. 64 OPŽP ve 

výši 540.000 Kč na projekt „Nákup štěpkovače a kompostérů“. 

 

Usnesení č. 68/2015: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 9 hlasy začlenění do rozpočtu 

obce Slatina částku 600.000 Kč, jako celkové náklady na realizaci projektu „Nákup 

štěpkovače a kompostérů“. Tato částka je součástí rozpočtového opatření č. 2/2015 

 

Usnesení č. 69/2015: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 9 hlasy spolufinancování na 

projektu „Nákup štěpkovače a kompostérů“ ve výši 60.000 Kč. 

Usnesení č. 70/2015: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 9 hlasy uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblasti v Ústeckém kraji na období 

let 2013 až 2015 ve výši 200.000 Kč na projekt „Navrácení původní protierozní funkce 

krajinnému prvku – I. etapa (obnova cesty)“. 

 

Usnesení č. 71/2015: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 9 hlasy začlenění do rozpočtu 

obce Slatina částku 250.000 Kč, jako celkové náklady na realizaci projektu „Navrácení 

původní protierozní funkce krajinnému prvku – I. etapa (obnova cesty)“. Tato částka je 

součástí rozpočtového opatření č. 2/2015 

 

Usnesení č. 72/2015: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 9 hlasy spolufinancování na 

projektu „Navrácení původní protierozní funkce krajinnému prvku – I. etapa (obnova cesty)“ 

ve výši 50.000 Kč. 



 

Usnesení č. 73/2015: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 9 hlasy Záměr o prodeji majetku 

obce, a to staré hasičské stříkačky, včetně příslušenství. 

  

 

 

Úkoly:  

 

Ú/4/2015           
Zastupitelstvo ukládá starostce vyzvat pana Petra Proška k podání vysvětlení ohledně užívání 

jeho stodoly. 

Termín plnění: do 30.6.2015. 

 

Ú/5/2015           
Zastupitelstvo ukládá starostce vyzvat pana Romana Hlouška písemně, aby opustil veřejné 

prostranství. 

Termín plnění: do 15.7.2015. 

 

 

 

Všechna usnesení byla schválená nadpoloviční většinou členů zastupitelstva obce. 

 

 

 

 

 

                                                                    Ing. Dana Stránská 

           starostka obce Slatina 

 

 

 


