Usnesení č. 1 Obecního zastupitelstva ve Slupi, konaného 20.1.2010
Obecní zastupitelstvo ve Slupi po projednání schváleného programu:
1.)Bere na vědomí :
a)Zprávu o kontrole usnesení
b)Zprávu o činnosti Obecního úřadu, informaci o:
výsledku kontroly SFŽP, týkající se provozování tlakové kanalizace
přiřazení lokality Ječmeniště do oblasti řešení komplexní pozemkové úpravy
postupu převodu bývalé klubovny v Oleksovičkách do majetku obce
možnosti prodeje rozvodů plynu RWE – JMP Brno
vyúčtování akce opravy střešního pláště kostela Jména Panny Marie
Byly vypracovány závěrečné zprávy na obdržené dotace : JMK – Slavnosti chleba 60.000,Kč, JMK – chodníky a úprava okolí dětského hřiště – 160.000,- Kč, JMK –JSDH –
103.920,- Kč a FMP – nutno doplnit do 7.2.2010
Stav běžného účtu obce činil k 31.12.2009 1990529,52 Kč.
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2.)Schvaluje:
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EVE 11 s.r.o. Brno a
zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu za podmínky budoucích finančních příspěvků na
akce obce a upřesnění možnosti ukončení smlouvy
- směrnici č.1/2010 o cestovních náhradách v roce 2010
prodej částí pozemků p.č. 405/4 ve výměře 4m2 a p.č. 5817 ve výměře 0,5m2 v k.ú. Slup
za cenu 20,-Kč/m2 manželům - Leoš a Petra Ferancovi. Geometrický plánek, kupní
smlouvu a vklad do katastru si zajistí kupující.
- odložit projednání žádosti o prodej majetku obce u pana Vladimíra Augusty z důvodu
neujasněnosti vlastnických vztahů s poloh přilehlých sklepů
rozpočtové opatření č.6/2009 ve výši 261.000 Kč v příjmech a výdajích
- přistavení další nádoby 110 litrů na směsný odpad pro domácnosti do 4 osob za cenu
zahrnující náklady za manipulaci tedy za 350,- Kč / rok. U rekreačních objektů bude
vybírána částka za další nádobu 500,- Kč/rok
- stálého zapisovatele – paní Jaroslavu Haranzovou
3.)Pověřuje:

-

Starostu obce:
k zajištění plnění usnesení

…………………………..
starosta

…………………………..
zástupce starosty

