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Usnesení č. 12/2009 zastupitelstva obce Slup, konaného 16.12.2009
Zastupitelstvo, po projednání všech bodů programu, se usneslo takto :
1.)Bere na vědomí :
a)Zprávu o kontrole usnesení
b)Zprávu o činnosti Obecního úřadu, zejména o :
- schválení akce „ Masopust ve Slupi“ s realizací 27.2.2010 za účasti obce Mailberg
- stanovení výše vodného DSO Jaroslavice, Slup včetně DPH na 22,- Kč/m3.
- schůzce DSO Daníž a MAS Znojemské vinařství
- převod úhrad za energie a telefon z obce na PO MŠ Slup
- rušení trvalých pobytů občanů, kteří dlouhodobě v obci nebydlí na žádost vlastníků
- ukončení výběrového řízení na obsazení místa účetní obce Slup s úvazkem 30
hod./týden s ohledem na požadované ekonomické vzdělání , praxi a mzdové
zařazení
c) Informaci o:
- prasklém vodovodním potrubí přes přepad v Oleksovičkách
- nutnosti odvodnění a opravy „točny“ v Oleksovičkách
- znečistění místních komunikací firmou Kóta - sady
- řešení nedoplatků darovacích smluv – tlaková kanalizace
2.)Schvaluje:
- rozpočtové provizórium pro rok 2010 ve výši příjmů a výdajů v částce 6.900 tisíc
korun
- aktualizaci záplavového území toku Daníž, předloženého Povodím Moravy s.p., bez
doplňků, připomínek ani námitek
- na svém veřejném zasedání plán společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy
k.ú. Slup
- budoucí převod oplocené části parcely 32/1 technickému muzeu v Brně bez námitek,
v druhé vyznačené části hodlá obec vybudovat dešťovou kanalizaci, je nutno
specifikovat k čemu má tato část TMB sloužit, zda k výstavbě, či jen jako ochranná
zóna
- návrh rozpočtového opatření č.6/2009, které bude předloženo ke schválení na příští
schůzi ZO s využitím pravomoci starosty obce
- pronájem stodoly na p.č. 503 v k.ú. Slup Mysliveckému sdružení Slup, Slup 86, za
údržbu stodoly a okolí a naturální plnění ( 1 ks srnčí/ rok ) na akce pořádané Obcí
Slup
- povolení navýšení počtu žáků Mateřské škole Slup o 1 místo od 1.1.2010.
- vedením účetnictví Mateřské školy ve Slupi ve zjednodušeném rozsahu od 1.1.2010
- výměnu oken a dveří u Smíšeného zboží Slup na základě zvážení finančních možností
obce v roce 2010. Po provedení výměny bude upraveno nájemné.
- prodloužení termínu realizace dlažby ve skladu potravin Smíšeného zboží Slup na rok
2010
- přidělení a vydání evidenčních čísel pro vinné sklepy bude provedeno po realizaci
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Slup – intravilánu obce, realizované
Katastrálním úřadem Znojmo
- Odpis nevymahatelného místního poplatku u poplatníka č. 00627 ve výši 75,- Kč a
300,- Kč
- odměnu zaměstnancům obce za jejich celoroční práci
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3.)Pověřuje:
Starostu obce:
- k zajištění plnění usnesení
……………………..
starosta

…………………………..
místostarosta

