USNESENÍ č. 4/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne 27. 6. 2022
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Slupi
1) Bere na vědomí:
a) Zprávu o kontrole usnesení
b) pan starosta informoval:
–
–
–
–
–
–
–

Rozpočtové opatření č. 5/2022
Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitosti v k.ú. Oleksovičky
Společné povolení pro Místní komunikaci U hřbitova
Oznámení o zahájené společného řízení pro Místní komunikaci Za náhonem
o neschválení dotace MMR na akci Místní komunikace Po záhumencích
o neschválení dotace MMR na akci Přestavba školy na občanskou vybavenost – II.etapa
o převzetí záštity hejtmana JMK Mgr. Jana Grolicha nad 17. ročníkem Slavností chleba

2) Schvaluje
Bod č. 1 ověřovatele zápisu pana Petra Řezníčka a Leoše Ferance
Bod č. 2 program jednání ZO Slup
Bod č. 3 Plán inventur k 31.12.2022
Bod č. 5 obsah změny č. 1 územního plánu a v souladu s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),
zkrácený postup pořízení Změny č.1 Územního plánu Slup
Bod č. 6 záměr prodeje části p.č. 95/2 o výměře cca 35 m2
Bod č. 7 prodej p.č. 189/112, 189/113 a 189/114 vše v k.ú. Slup za 8.120,-Kč
Bod č. 8 koupi p.č. 194/4 zahrada o výměře 48 m2 v k.ú. Slup za 960,- Kč,
Bod č. 9 záměr pachtu části p.č. 486/6 o výměře 315 m2, části p.č. 485 o výměře 720 a části p.č.
32/32 o výměře 640 m2 vše v k.ú. Slup
Bod č. 10 Smlouvu o zřízení věcného břemene ZN-014330056414/001-GPM
Bod č. 11 přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 50.000,- Kč na realizaci akce Rozvoj knihovny ve
Slupi–II.etapa za podmínek návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
Bod č. 12 Sazebník úhrad od. 1.7.2022
Bod č. 14 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 18/2022
Bod č. 15 výši vstupného na Slavnosti chleba 2022
Bod č. 16 výši poplatku za stánkový prodej při Slavnostech chleba 2022
Bod č. 17 odměnu místním spolkům za vybírání vstupného na Slavnostech chleba 2022
3) Neschvaluje
Bod č. 13 podání žádosti o koupi lehkého opevnění VEČ 511OL
4) Pověřuje
Starostu obce
- k zajištění plnění usnesení
- k vyvěšení záměru pronájmu pohostinství v případě obdržení žádosti

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

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

