
USNESENÍ č. 1/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne  14. 2. 2022 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Slupi  

 

1) Bere na vědomí: 

a) Zprávu o kontrole usnesení 

b) pan starosta informoval: 

– Rozpočtové opatření č. 12/2021 

– Rozpočtové opatření č. 1/2022 

– Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpeč. veřejného pořádku za rok 2021 

– o zahájení společ. řízení Prodloužení chodníků u hřbitova, u mostu a u hřiště, v k.ú. Slup 

– o vydání společného povolení Prodloužení vodovodu a kanalizace u hřbitova, Slup 

– o registraci opravy Územní studie u hřiště 

– zařazení návrhu č.j.: OúS-0916/2021 k prověření změny územního plánu 

– proplacení jazykového certifikátu 
 

2) Schvaluje   

Bod č. 1 ověřovatele zápisu paní Markétu Tkadlecovou a Elišku Vosmanskou 

Bod č. 2 program jednání ZO Slup 

Bod č. 3 Inventarizační zprávu Obce Slup za rok 2021 včetně příloh 

Bod č. 4 Inventarizační zprávu MŠ Slup za rok 2021 včetně příloh 

Bod č. 5 Rozbor hospodaření Obce Slup včetně MŠ Slup za rok 2021 

Bod č. 6 Směrnici č. 1/2021 o poskytování cestovních náhrad  

Bod č. 7 vítěze výběrového řízení na stavbu Místní komunikace Po záhumencích Imos Brno a.s., společník 

Froněk, spol s r.o. za cenu 7.498.304,- Kč bez DPH 

Bod č. 8 vítěze výběrového řízení na stavbu 2.etapa – změna stavby před dokončením Renov, spol s r.o. za 

cenu 8.852.647,39,- Kč bez DPH 

Bod č. 9 záměr změny pachtovní smlouvy č. 9/2015 na smlouvu o výpůjčce 

Bod č. 10 záměr pachtu p.č. 490 v k.ú. Oleksovičky 

Bod č. 11 záměr pachtu p.č. 255/3 v k.ú. Slup 

Bod č. 12 pacht části p.č.188 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Slup za 40,- Kč/rok  

Bod č. 13 Smlouvu o sml. bud. o zřízení věcného břemene č.: ZN001030071005/001-ZMES 

Bod č. 14 převod kladného výsledku hospodaření MŠ Slup za rok 2021 do rezervního fondu 

Bod č. 18 zařazení návrhu č.j.: OúS-0076/2022 k prověření změny územního plánu 

Bod č. 19 dotace pro MS Slup ve výši 40.000,- dle podmínek Veřejnoprávní smlouvy  

Bod č. 20 Dodatek č. 10 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele 

Bod č. 21 zvýšení limitu pokladny dne 26.-27.1.2022 na 203.698,- Kč 

Bod č. 23 bezplatný nájem KD pro MRS z.s. 

 

3) Neschvaluje 

Bod č. 15 zařazení návrhu č.j.: OúS-0908/2021 k prověření změny územního plánu  

Bod č. 17 zařazení návrhu č.j.: OúS-1001/2021 k prověření změny územního plánu 

Bod č. 22 připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 

 

4) Pověřuje   

Starostu obce 

- k zajištění plnění usnesení 

 

 

  

…………………………………….                         ….………………………………              

                  Ing. Jiří Slezák               Martin Feranec 

                    starosta obce                                                                  místostarosta obce   


