
USNESENÍ č. 4/2021 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne 4. 10. 2021 

v Kulturním domě ve Slupi  

 

1) Bere na vědomí: 

a) Zprávu o kontrole usnesení 

b) pan starosta předložil, informoval o: 

- Rozpočtové opatření č. 7/2021  

- Rozpočtové opatření č. 8/2021  

- Rozpočtové opatření č. 9/2021  

- vyrozumění o duplicitním zápisu vlastnictví p.č. 145 v k.ú. Oleksovičky 

- zvýšení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2022 

- návrh na pořízení změny územního plánu 

- Protokol o kontrole VZP – bez závad 

- Protokol o auditu Ekokom – bez závad  

- Závěrečné vyhodnocení akce Víceúčelové hřiště  

- Avízo o zaslání dotace na akci Oprava sociálního zázemí MŠ Slup  

- Avízo o zaslání dotace na akci Péče o zeleň ve Slupi  

- Avízo o zaslání dotace na akci Udržování čistoty cyklostezky 5007 v k.ú. Slup  

- Avízo o zaslání dotace na akci Slavnosti chleba 2021  

- Avízo o zaslání dotace na akci MŠ Slup, šablony III.  

- obdržení příspěvku dle zákona o kompenzačním bonusu  

- Rozhodnutí MFČR o poskytnutí dotace na volby  

- podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, 

uskutečněný zásah JSDH mimo územní obvod a opravy  

- průběhu stavby Oprava povrchu příjezdové cesty ke hřbitovu 

- průběhu přípravy stavby MK U hřbitova  

- průběhu přípravy stavby MR a VO U hřbitova  

- Oznámení o zahájení vodoprávního jednání – Prodloužení vod. a kan. U hřbitova 

- Společné povolení pro stavbu Místní komunikace Po záhumencích, Slup 

- průběhu přípravy stavby MK Za náhonem  

- průběhu přípravy stavby MK U hřbitova  

- průběhu přípravy stavby Prodloužení chodníků  

- Dohodu o umístění hlásičů na zařízení EG.D (rozhlas) 

- vydání nesouhlasného stanoviska k výstavbě Provozovny  

- přidělení nového č.p. Oleksovičky 6 

 

2) Schvaluje   

Bod č. 1 ověřovatele zápisu paní Elišku Vosmanskou a Mgr. Elišku Boorovou 

Bod č. 2 program jednání ZO Slup 

Bod č. 3 Rozbor hospodaření Obce Slup včetně MŠ Slup k 30.6.2021 

Bod č. 4 Smlouvu o sml. budoucí o zřízení věc. břemene č.:  ZN-001040020148/001-ZMES 

Bod č. 5 záměr pachtu p.č. 95/5 a p.č. 159 v k.ú. Oleksovičky 

Bod č. 6 záměr pachtu  části p.č. 3036/5 v k.ú. Slup o výměře cca 250 m2 

Bod č. 7 záměr pachtu p.č. 189/78 o výměře cca 840 m2 v k. Slup 

Bod č. 8 pacht části p.č. 33 v k.ú. Slup o výměře cca 77 m2 za 15,- Kč/rok 

Bod č. 9 prodej p.č. 105/3 a p.č. 207/12 v k.ú. Oleksovičky za 8.800,-Kč 



Bod č. 10 prodej p.č. 431/7 v k.ú. Slup za 9.560,-Kč  

Bod č. 11 prodej p.č. 431/8 v k.ú. Slup za 4.520,-Kč  

Bod č. 12 prodej p.č. 431/1 v k.ú. Slup za 8.260,-Kč  

Bod č. 13 koupi p.č. 477/2 v k.ú. Slup 

Bod č. 14 záměr prodeje nebo směny 32/3 a p.č. 188 v k.ú. Slup, p.č. 153/2, p.č. 95/12 a p.č. 95/11 

v k.ú. Oleksovičky 

Bod č. 15 úhradu údržby cykloznačení ve výši 1.138,- Kč  

Bod č. 16 dotaci Klubu seniorů Slup – Oleksovičky, z.s. ve výši 5.000,- Kč 

Bod č. 19 dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci s firmou Textileco s.r.o. 

Bod č. 20 Smlouvu o převodu vlastnictví majetku ČR 

 

3) Neschvaluje 

Bod č. 17   dar spolku Naše odpadky, z.s. ve výši 4.500,- Kč 

Bod č. 18   členství v Euroregionu Pomoraví 

 

4) Pověřuje   

Starostu obce 

- k zajištění plnění usnesení 

- k účasti na dražbě a určení nejvyššího možného podání v mezích schváleného rozpočtu 

- k podání žádosti a přípravě podkladů ke směně resp. oboustrannému prodeji pozemků kolem 

vodních toků 

 

 

 

 

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

                  Ing. Jiří Slezák                      Martin Feranec 

                    starosta obce                                                                  místostarosta obce   


