
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Slatina č. 16 

konané dne 3.3.2021 
 
 

Usnesení č. ZO-16/148/2021: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje ověřovatele zápisu pana 
Josefa Haladu a Václava Zítu 
Výsledek hlasování:     PRO            9             PROTI      0             ZDRŽEL SE      0 
 
Usnesení č. ZO-16/149/2021: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje program 16. zasedání 
Zastupitelstva obce Slatina. 
Výsledek hlasování:     PRO          9            PROTI         0           ZDRŽEL SE      0 
 
Usnesení č. ZO-16/150/2021: Zastupitelstvo obce Slatina bere na vědomí rozbor hospodaření 
za 4/4 roku 2020. 
 
Usnesení č. ZO-16/151/2021: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje rozpočtové opatření č. 
1/2021 
Výsledek hlasování:     PRO          9              PROTI       0             ZDRŽEL SE      0 
 
Usnesení č. ZO-16/152/2021: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje dodatek k úvěru Komerční 
banky reg. číslo 99023384022 
Výsledek hlasování:     PRO           9             PROTI       0             ZDRŽEL SE      0 
 
Usnesení č. ZO-16/153/2021: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje výsadbu stromů z 
dotačního titulu 9/2019 NPŽP "Sázíme budoucnost" a to včetně udržitelnosti projektu obcí, 
která je rovněž žadatelem o dotaci. Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou 
výzvou, na pozemcích p.č.1694/1, 1694/7 dle předloženého návrhu č. 21009 a odborného 
posudku, který zastupitelstvo schválilo společně se souhlasem majitele pozemku s výsadbou. 
Výsledek hlasování:     PRO           9            PROTI      0              ZDRŽEL SE      0 
 
Usnesení č. ZO-16/154/2021: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje žádost MS Slatina –Černiv 
o sponzorský dar, a to ve výši 5.000 Kč. O tuto částku budou navýšeny výdaje v RO č. 
1/2021na § a pol. 3429/5229. 
Výsledek hlasování:     PRO           9           PROTI      0              ZDRŽEL SE      0 
 
Usnesení č. ZO-16/155/2021: Zastupitelstvo obce Slatina bere na vědomí informace o 
kanalizaci ke dni 3.3.2021. 
 
Usnesení č. ZO-16/156/2021: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje podružné vodoměry v obci 
Slatina za těchto podmínek: 

a) Odběratel si na své náklady nainstaluje certifikovaný podružný vodoměr a 
bude zajišťovat jeho úřední ověření dle vyhlášky č. 345/2002 (jednou za 6 let). 
Řádnou instalaci měřidla doloží daňovým dokladem od osoby oprávněné 
provádět instalatérské práce. Podružný vodoměr bude zajištěn plombou. 

b) O hodnotu na podružném vodoměru (min. 20 m3 a více/rok, pokud nebude 
naplněna tato hranice, nebude nárok na odečet), bude za roční období 
poníženo množství fakturovaných odpadních vod za předpokladu, že odběr 
vody přes fakturační vodoměr bude vyšší, než je množství odebrané vody 
určené podle počtu osob bydlících v nemovitosti a příslušného směrného čísla 
roční potřeby vody v m3 na osobu, tj. 25 m3 /osobu/rok. 



c) Uplatnění slevy bude na základě žádosti odběratele při splnění podmínek 
uvedených v dodatku. 

d)  Poplatek za odečet podružného vodoměru zaměstnancem obce bude 
zpoplatněn částkou 100 Kč. 

e) Pokuta za nedodržení podmínek tohoto dodatku bude řešena smluvní pokutou 
3.000,- Kč. 

Instalace podružných vodoměrů do studny na prokázání skutečného množství vypouštěné 
vody pro ty uživatele, kteří mají menší spotřebu vody, než je směrné číslo 25 m3 /osobu/rok. 
Bude taktéž řešeno dodatkem ke smlouvě za obdobných výše uvedených podmínek. 
Výsledek hlasování:     PRO           9           PROTI      0              ZDRŽEL SE      0 
 
 
 
Všechna usnesení byla schválená nadpoloviční většinou členů zastupitelstva obce. 
 


