
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Slatina č. 9 

konaného dne 16.12.2015 

 

 

Usnesení 98/2015 :  Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy  ověřovatele zápisu pana  Radka 

Vondráčka  a Petra Kvapila 

 

Usnesení 99/2015: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy doplnění programu o 1) pověření 

k podpisu smlouvy o dílo a 2) vyčlenění finančních prostředků na digitální verzi kroniky obce. 

 

Usnesení 100/2015: Zastupitelstvo schvaluje8 hlasy rozpočtové opatření č. 5/2015. 

 

Usnesení 101/2015: Zastupitelstvo obce schválilo 8 hlasy návrh rozpočtu pro rok 2016. 

 

Usnesení 102/2015: Zastupitelstvo obce neschválilo 8 hlasy žádost o odkoupení pozemků č. 

parc. 697/19 a 697/20 v k. ú. Slatina pod Hazmburkem. 

 

Usnesení 103/2015: Zastupitelstvo obce neschvaluje 8 hlasy žádost Psychiatrické nemocnice 

v Horních Beřkovicích na spolupráci na pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích či 

resocializačních aktivitách. 

 

Usnesení 104/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy navýšení odměn členům 

kontrolního a finančního výboru na 600,- Kč měsíčně, předsedovi kontrolního výboru p. 

Semerátovi na 1000,- Kč měsíčně a předsedkyni finančního výboru p. Prokopové na 1000,- 

Kč měsíčně, s platností od 1.1.2016. Zbývajícím neuvolněným členům zůstává odměna 

nezměněna. 

 

Usnesení 105/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje 5 hlasy ( neschvaluje 3 hlasy) Směrnici č. 

1/2015 – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, upravenou na základě připomínek v čl. 

3 - – Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě do 200.000 Kč bez DPH a 

200.000 Kč – 500.000 Kč bez DPH byla stanovena na: v hodnotě do 100.000 Kč bez DPH a 

100.000 Kč – 500.000 Kč bez DPH. 

 

Usnesení 106/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy Ceníky na pronájem majetku obce 

Slatina. 

 

Usnesení 107/2015: Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy Strategii obce Slatina 20105-2020. 

 

Usnesení 108/2015: Zastupitelstvo obce neschvaluje 8 hlasy Pravidla pro poskytování dotací 

z rozpočtu obce Slatina. 

 

Usnesení 109/2015: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Slatina Ing. Danu Stránskou 

k podpisu smlouvy o dílo na prováděcí dokumentaci na Splaškovou kanalizaci a ČOV v obci 

Slatina  s firmou PROVOD- inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01  Ústí nad 

Labem, IČ: 25023829. Částka uvedená v této smlouvě bude zařazena do výdajů rozpočtu obce 

Slatina pro rok 2016. 

 

Usnesení 110/2015:  Zastupitelstvo obce schvaluje 8 hlasy vyčlenit 20.000 Kč na zpracování 

kronik z obrazového formátu do formátu s možností úprav. Tato částka bude zařazena do 

výdajů rozpočtu obce Slatina pro rok 2016. 

 

Všechna usnesení byla schválená nadpoloviční většinou členů zastupitelstva obce. 

 

                                                                                                              Ing. Dana Stránská 

           starostka obce Slatina 


