
USNESENÍ č. 2/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne  21. 3. 2022 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Slupi  

 

1) Bere na vědomí: 

a) Zprávu o kontrole usnesení 

b) pan starosta informoval: 

– Rozpočtové opatření č. 2/2022  

– o průběhu přípravy stavby MK U hřbitova  

– o průběhu přípravy stavby MK Za náhonem  

– o průběhu přípravy stavby Prodloužení chodníků  

– žádosti o dotaci z rozpočtu JMK (KD, knihovna, slavnosti, zeleň, cyklostezka) 

 

2) Schvaluje   

Bod č. 1 ověřovatele zápisu paní Leoše Ferance a Petra Řezníčka 

Bod č. 2 program jednání ZO Slup 

Bod č. 3 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Slup za rok 2021 bez výhrad 

Bod č. 4 Účetní závěrku Obce Slup za rok 2021 bez výhrad 

Bod č. 5 Účetní závěrku MŠ Slup za rok 2021 bez výhrad 

Bod č. 6 Závěrečný účet Obce Slup za rok 2021 bez výhrad 

Bod č. 7 Odpisový plán Obce Slup na rok 2022 

Bod č. 8 Odpisový plán MŠ Slup na rok 2022 

Bod č. 9 Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služ. č. 447/2022-SML/Jas 

Bod č. 10 Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služ. č. 364/2022-SML/Jas 

Bod č. 11 Nájemní smlouvu č. SPU 092740/2022 

Bod č. 12 záměr pronájmu toalet v budově OÚ 

Bod č. 13 záměr pronájmu pohostinství ve Slupi 

Bod č. 14 změnu pachtovní smlouvy č. 9/2015 na smlouvu o výpůjčce  

Bod č. 15 odpuštění pachtovného ze smlouvy č.  9/2015 za období 1.10.2021-31.3.2022 

Bod č. 16 pacht p.č. 490 v k.ú. Oleksovičky za 786,- Kč/rok 

Bod č. 17 pacht p.č. 255/3 v k.ú. Slup za 124,- Kč/rok 

Bod č. 18 záměr pachtu části p.č. 3036/1 a 3036/5 o výměře celkem cca 1380 m2 

Bod č. 19 záměr prodeje p.č. 189/54 a 189/55 v k.ú. Slup 

Bod č. 20 prodej p.č. 207/13 v k.ú. Oleksovičky za 19.200,- Kč  

Bod č. 21 prodej p.č. 3036/6 v k.ú. Slup za 7.500,- Kč  

Bod č. 22 zařazení návrhu č.j.: OúS-0916/2021 k prověření změny územního plánu 

Bod č. 23 vítěze výběrového řízení na stavbu Prodloužení chodníku u hřbitova, u mostu, u hřiště, Slup, firmu 

Colas CZ, a.s. za cenu 1.090.210,30 Kč bez DPH 

 

3) Neschvaluje 

Bod č. 24 proplacení jazykového certifikátu 

Bod č. 25 dotaci pro Linku bezpečí z.s. ve výši 3.000,- Kč 

 

4) Pověřuje   

Starostu obce 

- k zajištění plnění usnesení 

- k podpisu Smlouvy o dílo č. 21303-002 

- k podpisu Smlouvy o dílo č. Renov/3/2022 

 

 

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

                  Ing. Jiří Slezák               Martin Feranec 

                    starosta obce                                                                  místostarosta obce   


