USNESENÍ č. 6/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne 27. 08. 2014
v zasedací místnosti obecního úřadu
1)Bere na vědomí :
a) Zprávu o kontrole usnesení
b) Zprávu o činnosti Obecního úřadu, informaci o :
‐ podpisu Smlouvy příkazní č. 10/2014/AD na autorský dozor stavby „ Vodní nádrž U sadu,k.ú.
Slup“
‐ podpisu Smlouvy příkazní č. 21/2014/TDS na inženýrskou činnost a odborný technický dozor
stavby „ Vodní nádrž U sadu,k.ú. Slup
‐ uzavření Smlouvy č. 12096154 o připojení k distribuční soustavě z NN pro novostavby RD
v k.ú. Oleksovičky
‐ objednávce a uzavření smlouvy o dodávce propagačních materiálů „Vodní nádrž U sadu,k.ú.
Slup“
‐ vyslovení záštity nad „Slavnostmi chleba 2014“ hetmanem JMK JUDr. Michalem Haškem
‐ dopisu dobrovolné záchranné služby ČR, kontaktní osoba - starosta
‐ předání dokladů k Rozhodnutí o udělení dotace z SFŽP na akci „ Vodní nádrž U sadu,k.ú. Slup
‐ předání staveniště pro stavby „ Vodní nádrž U sadu,k.ú. Slup a Interakční prvek – větrolam z
OPŽP
‐ přípravě kulturní akce „Slavnosti chleba 2014“- nově stan k výročí 1. světové války a
vystoupení VÚS Ondráš
‐ vydaném stavebním povolení na „Rekonstrukci lávky pro pěší ,Slup“
‐ Územním rozhodnutí na stavby : prodloužení veřejného vodovodu a splaškové kanalizace
v obci a místní komunikace U hřiště včetně prodloužení vodovodu
‐ přípravě voleb do Senátu ČR a zastupitelstev obcí 10. 10. a 11. 10. 2014
‐ přípravě poslední veřejné schůze 24.09. 2014
‐ provedení kontrol za III/Q 2014
Schvaluje :
Bod č.1 plán inventur Obce Slup k provedení řádné inventarizace majetku obce k 31.12.2014
Bod č.2 rozbor hospodaření mezitímní závěrky Obce Slup k 30.06. 2014 včetně MŠ Slup
Bod č.3 Rozpočtové opatření č. 4/2014
Bod č.4 veřejnoprávní smlouvu s Městem Znojmem od 01.01. 2015 na dobu neurčitou
Bod č.5 prodej pozemku p. č. 95/7 o výměře 7 m2 v k.ú. Oleksovičky dle znaleckého
posudku
Bod č.6 prodej pozemku p.č. 207/8 o výměře 5 m2 v k.ú. Oleksovičky za částku 100,-Kč
Bod č.7 prodej pozemku p.č. 189/52 o výměře 185 m2 a p.č. 199/4 o výměře 558 m2 v k.ú. Slup
za částku 11 145,-Kč
Bod č.8 záměr výprosy pozemku p.č. 2825 v k.ú. Slup
Bod č.9 vstupné na Slavnosti chleba 2014 ve výši 80,-Kč, děti do 15ti let a držitelé ZTP
zdarma
Bod č.10 poplatek za stánky 100,-Kč/bm stánku+200,-kč za přípojku k el.energii
Bod č.11 za vybírání vstupného SDH, SFK a Klubu matek Slup, á= 5 000,-Kč
Bod č.12 revokaci bodu č. 3 Usnesení č. 10/2014 ze dne 18.12.2014
Bod č.13 přijetí dotace a smlouvu č. 026245/14/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve
výši 21 000,-Kč pro JSDH Slup JPO II
Bod č.14 vypracování projektové dokumentace od firmy RUŠAR mosty s.r.o. Brno za částku
85 500,-Kč (bez DPH)
Bod č.15 cenovou nabídku firmy Neuman s.r.o. Znojmo ve výši 319 600,-Kč (bez DPH) pro
rekonstrukci „Lávky pro pěší, Slup“

3) Pověřuje :
Starostu obce
- k zajištění plnění usnesení

…………………………………….
Ing. František Jeleček
starosta obce

….………………………………
Martin Feranec
místostarosta obce

