USNESENÍ č. 3/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne 7. 7. 2021
v Kulturním domě ve Slupi
1) Bere na vědomí:
a) pan starosta informoval:
-

Rozpočtové opatření č. 5/2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021
o zajištění provozu mateřské školy v době letních prázdnin
o průběhu přípravy stavby Oprava MK Po záhumencích
o průběhu přípravy stavby prodloužení chodníků
o průběhu přípravy stavby MK U hřbitova
o průběhu přípravy stavby MK Za náhonem
o uzavření nových smluv na biopopelnice
o kontrole výpůjčních smluv na žluté, modré popelnice
o konání akce Putování po čulských sklepech dne 17.7.2021
o odložení žádosti o proplacení jazykového kurzu
souhlas krajského úřadu JMK ke změně č. 1 Řádu veřejného pohřebiště

2) Schvaluje
Bod č. 1 ověřovatele zápisu paní Markétu Tkadlecovu a Petra Řezníčka
Bod č. 2 program jednání ZO Slup
Bod č. 3 pacht části p.č. 218/1 v k.ú. Oleksovičky za 30,- Kč/rok
Bod č. 4 pacht p.č. 522/2, 524, 525 vše v k.ú. Slup za 156,- Kč/rok
Bod č. 5 pacht části p.č. 32/32, 32/4 vše v k.ú. Slup za 42,- Kč/rok
Bod č. 6 revokaci usnesení č. 2/2021 bod č. 8
Bod č. 7 záměr pachtu části p.č.33 v k.ú. Slup
Bod č. 8 prodej p.č. 2976 v k.ú. Slup za 16.720,-Kč
Bod č. 9 prodej p.č. 207/11 v k.ú. Oleksovičky za 17.840,-Kč
Bod č. 10 revokaci usnesení č. 2/2021 bod č. 14 a 15
Bod č. 11 koupi p.č. 255/3 a p.č. 255/4 vše v k.ú. Slup za 87.300,-Kč
Bod č. 12 prodej p.č. 252/1 v k.ú. Slup za 75.700,- Kč
Bod č. 13 koupi p.č. 250/3 a p.č. 250/4 vše v k.ú. Slup za 9.800 Kč
Bod č. 14 prodej p.č. 64/2 a p.č. 63/3 vše v k.ú. Oleksovičky 20.600,-Kč
Bod č. 15 záměr prodeje p.č. 105/3 a část p.č. 207/1 v k.ú. Oleksovičky
Bod č. 16 záměr prodeje p.č. 431/1 v k.ú. Slup
Bod č. 17 prodej p.č. 456/8 a 456/11 vše v k.ú. Slup za 144.200,- Kč
Bod č. 18 prodej p.č. 460 v k.ú. Slup za 130.200,- Kč
Bod č. 19 prodej p.č. 462/1 v k.ú. Slup za 132.600,- Kč
Bod č. 20 prodej p.č. 463 v k.ú. Slup za 137.100- Kč
Bod č. 21 prodej p.č. 466 v k.ú. Slup za 137.600- Kč
Bod č. 22 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné břemeno č.: ZN-001040020241/001-ADSG
Bod č. 23 přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 135.000,- Kč na akci Slavnosti chleba 2021 v rámci
projektu Slavnosti chleba 2021 za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK č. JMK071489/21/OK

Bod č. 24 přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 50.000,- Kč na projektu Péče o zeleň ve Slupi za
podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK071284/21/ORR
Bod č. 25 přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 250.000,- Kč na realizaci akce Oprava Sociálního
zázemí – MŠ Slup za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.
JMK070577/21/ORR
Bod č. 26 přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 70.000,- Kč na realizaci projektu Udržování čistoty
cyklostezky 5007 v k.ú. Slup za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK č. JMK071067/21/ORR
Bod č. 28 dar ve výši 50.000,-Kč na transparentní účet č. 123-3116420297/0100 zřízený
Jihomoravským krajem
Bod č. 29 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky
Bod č. 30 Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů
Bod č. 31 Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Bod č. 32 Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Bod č. 33 Řád veřejného pohřebiště obce Slup
Bod č. 34 vzorovou nájemní smlouvu k hrobovému místu
Bod č. 35 Ceník nájemného a služeb za hrobová místa
Bod č. 36 prominutí dluhu na nájemném za pohostinství za 2.čtvrtletí 2021 z důvodu vládních omezení
ve výši 6.000,- Kč
Bod č. 37 vyjádření podpory stavbě Domu pro seniory v Miroslavi
Bod č. 38 výši vstupného na Slavnosti chleba 2021
Bod č. 39 výši poplatku za stánkový prodej při Slavnostech chleba 2021
Bod č. 40 odměnu místním spolkům za vybírání vstupného na Slavnostech chleba 2021
3) Pověřuje
Starostu obce
- k zajištění plnění usnesení
- pověřuje starostu obce ke zpracování programu na podporu vzdělání a volnočasových aktivit
mládeže (bod č. 27)

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

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

