USNESENÍ č. 7/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne 30. 09. 2015
v zasedací místnosti obecního úřadu
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o kontrole usnesení
Pan starosta informoval, předložil:
– o podání návrhu na zahájení řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy
– o uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k p.č.
190/2 a 378 v k.ú. Oleksovičky
– o uzavření nájemní smlouvy k p.č. 1076 v k.ú. Oleksovičky
– o vypracování PD ke stavbě Most Oleksovičky přes Mýnskou strouhu
– o setkání starostů a vedení Povodí Moravy
– o odeslání 3. žádosti o platbu –Vodní nádrž U Sadu, k.ú. Slup
– o průběhu akce Prodloužení VO a MR U Hřiště
– o průběhu akce Prodloužení vodovodu U Hřiště
– o průběhu akce Výměna herních prvků MŠ Slup
– o výši příspěvku na fonancování IDS JMK na rok 2016
2) Schvaluje
Bod č. 1
Bod č. 2
Bod č. 3
Bod č. 4
Bod č. 5
Bod č. 6
Bod č. 7
Bod č. 8
Bod č. 9
Bod č. 10
Bod č. 11
Bod č. 12
Bod č. 13

ověřovatele zápisu pan Leoš Feranec a Mgr. Eliška Boorová
program jednání Zastupitelstva Obce Slup
rozpočtové opatření č. 5/2015
zvýšení limitu pokladny z důvodu příjmů na Sl. chleba od 5.9.2015 do 25.9.2015
záměr prodeje p.č. 3036/2 a 3024/2 v k.ú. Slup o celkové výměře 1507 m2
záměr prodej p.č. 529/12 o celkové výměře 1112 m2
záměr pachtu p.č. 252 v k.ú Slup o celkové výměře 1423 m2
záměr pachtu p.č. 3005 v k.ú Slup o celkové výměře 5144 m2.
záměr pachtu p.č. 1254 o výměře 470 m2, p.č. 1255 o výměře 1892 m2, p.č. 1256 o
výměře 1266 m2, p.č. 1257 o výměře 1222 m2, p.č. 2998 o výměře 9683 m2 vše
v k.ú. Slup.
pacht p.č. 30/1 o výměře 1746 m2, p.č. 32 o výměře 728 m2 a p.č. 33 o výměře
1926 m2 vše v k.ú. Oleksovičky, celkem v částce 880,- Kč za rok.
realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje uzemí Místní akční skupiny
Znojemské vinařství, z.s. na období 2014-2020 na svém správním území
prodej vyřazených herních prvků za cenu 500 Kč
dohodu o půjčvání kulturního domu na akce pořádané pro seniory

3) Pověřuje
Starostu obce
‐

k zajištění plnění usnesení

…………………………………….
Ing. Jiří Slezák
starosta obce

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

