
USNESENÍ č. 2/2021 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne  3. 5. 2021 

v Kulturním domě ve Slupi  

 

1) Bere na vědomí: 

a) pan starosta informoval: 

– Rozpočtové opatření č. 3/2021 

– Rozpočtové opatření č. 4/2021 

– o přijetí dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDHO kategorie JPOII  

– o přijetí příspěvku ze státního rozpočtu – Kompenzační bonus pro rok 2021  

– o odložení prodeje částí p.č. 64 a 63/2 v k.ú. Oleksovičky do vypracování geometrického plánu 

– o odložení prodeje části p.č. 207/2 v k.ú. Oleksovičky do vypracování geometrického plánu 

– Smlouvu o pronájmu nádob na tříděný odpad 

– Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. KJ665013 o poskytování služeb při svozu domovního a tříd. odpadu  

– návrh na prověření aktuálnosti Územní studie za hřištěm 

 

2) Schvaluje   

Bod č. 1 ověřovatele zápisu paní Eliška Vosmanská a Leoš Feranec 

Bod č. 2 program jednání ZO Slup 

Bod č. 3 Rozbor hospodaření Obce Slup včetně MŠ Slup k 31.3.2021 

Bod č. 5   záměr pachtu části p.č. 218/1 v k.ú. Oleksovičky 

Bod č. 6   záměr pachtu p.č. 522/2, 524, 525 v k.ú. Slup 

Bod č. 7   záměr pachtu části p.č. 32/32 a 32/4 v k.ú. Slup 

Bod č. 8   záměr prodeje části p.č.33 v k.ú. Slup 

Bod č. 9   záměr prodeje p.č. 2976 v k.ú. Slup 

Bod č. 10 záměr prodeje části p.č. 189/78 a 189/72 v k.ú Slup 

Bod č. 11 prodej p.č. 32/35 v k.ú. Slup za 40,- Kč 

Bod č. 12 koupi p.č. 505/3 v k.ú. Slup za 440,- Kč 

Bod č. 13 prodej p.č. 250/2, 252/2, 189/108 a 294/4 vše v k.ú. Slup za 100.300,- Kč 

Bod č. 14 prodeje p.č. 252/1 v k.ú. Slup za 15.140,- Kč 

Bod č. 15 koupi p.č. 255/3 a 255/4 v k.ú. Slup za 17.460,- Kč 

Bod č. 16 Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí sml. o zřízení služeb.  č. 969/2021-SML/Jas 

 

3) Neschvaluje 

Bod č. 4 dotaci 3.000,- Kč na provoz Linky bezpečí 

 

4) Pověřuje   

Starostu obce 

- k zajištění plnění usnesení 

 

 

 

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

                  Ing. Jiří Slezák                      Martin Feranec 

                    starosta obce                                                                  místostarosta obce   


