
USNESENÍ č. 5/2021 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne 6. 12. 2021 

v Kulturním domě ve Slupi  

 

1) Bere na vědomí: 

a) Zprávu o kontrole usnesení 

b) pan starosta předložil, informoval o: 

– Rozpočtové opatření č. 10/2021  

– Rozpočtové opatření č. 11/2021  

– omezení provozu MŠ Slup v době zimních prázdnin 

– volbě přísedících městského soudu ve Znojmě pro období 2022-2026 

– zaslání vyúčtování dotace na akci Slavnosti chleba 2021 

– zaslání vyúčtování dotace na akci Oprava víceúčelového zařízení – MŠ Slup 

– neúspěšné dražbě p.č. 477/2 v k.ú. Slup  

– valné hromadě DSO Strachotice, Slup (stočné pro rok 2022 48,40 Kč) 

– objednání změny územní studie za hřištěm 

– změnu čísla položek rozpočtové skladby v návrhu rozpočtu obce Slup na rok 2022 

– vyúčtování Slavností chleba 2021 

– zápis z předauditu k přezkumu hospodaření 

 

2) Schvaluje   

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

Bod č. 2 program jednání ZO Slup 

Bod č. 3 rozpočet MŠ Slup na rok 2022 bez výhrad 

Bod č. 4 rozpočet Obce Slup na rok 2022 bez výhrad 

Bod č. 5 Střednědobý výhled MŠ Slup pro roky 2023–2024 

Bod č. 6 Střednědobý výhled Obce Slup pro roky 2023–2024 

Bod č. 7 Rozbor hospodaření Obce Slup včetně MŠ Slup k 30.9.2021 

Bod č. 8 Plán inventur k 31.12.2021 

Bod č. 9 OZV č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Bod č. 10 Sazebník úhrad pro rok 2022 

Bod č. 11 Strategický rozvojový dokument Obce Slup 2021-2026 

Bod č. 12 záměr podat žádost o dotaci na MMR, podprogram PORV, dotační titul 117D8210E 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci s názvem Přestavba bývalé školy na 

občanskou vybavenost - II.etapa 

Bod č. 13 Příkazní smlouvu č. SML_OPT_2021_Slup_1 

Bod č. 14 záměr podat žádost o dotaci na MMR, podprogram PORV, dotační titul 117D8210A 

Podpora obnovy místních komunikací na akci s názvem Místní komunikace "Po 

záhumencích", Slup 

Bod č. 15 Příkazní smlouvu č. SML_OPT_2021_Slup_2 

Bod č. 16 dotaci SFK Slup ve výši 40.000,- Kč za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace 

Bod č. 17 dotaci SDH Slup ve výši 22.000,- Kč za podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace 

Bod č. 18 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2020  

Bod č. 19 Podmínky pro přidělení finančního příspěvku na vzdělávací, sportovní a ozdravné aktivity 

pro děti 

Bod č. 20 zařazení návrhu č.j.: OúS-0774/2021 k prověření změny způsobu využití ve změně 

územního plánu  



Bod č. 21 pořízení změny č. 1 územního plánu obce Slup 

Bod č. 22 záměr nájmu nebo pachtu části p.č. 188 v k.ú. Slup 

Bod č. 23 záměr prodeje části p.č. 207/2 v k.ú. Oleksovičky 

Bod č. 24 záměr prodeje části p.č. 3036/1 v k.ú. Slup 

Bod č. 25 koupi ideální 1/10 p.č. 2219 v k.ú. Slup za cenu 8.500,- Kč 

Bod č. 26 koupi ideální 1/10 p.č.3019 v k.ú. Slup za cenu 3.000,- Kč 

Bod č. 27 pacht p.č. 95/5 a p.č. 159 v k.ú. Oleksovičky za částku 134,- Kč/rok 

Bod č. 28 pacht části p.č. 3036/5 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Slup za částku 50,- kč/rok 

Bod č. 29 pacht části p.č. 189/78 o výměře cca 800 m2 v k. Slup za částku 160,- Kč/rok 

Bod č. 30 zvýšení limitu pokladny z důvodu příjmů na Sl. chleba od 4.9.2021 do 6.10.2021  

Bod č. 31 příspěvek Městu Znojmu ve výši 24.900,- Kč na spolufinancování terénních sociálních 

služeb pro rok 2022 

Bod č. 32 dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění spolufinancování systému IDS JMK 

Bod č. 33 Smlouvu o právu provést st. ,,Prodloužení chodníků u hřbitova, u mostu, u hřiště, k.ú. Slup‘‘ 

Bod č. 34 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ke stavbě ,,Prodloužení chodníků u 

hřbitova, u mostu, u hřiště, k.ú. Slup‘‘ 

 

3) Pověřuje   

Starostu obce 

- k zajištění plnění usnesení 

- ke schvalování finančních příspěvků na vzdělávací, sportovní a ozdravné aktivity pro děti 

- ke spolupráci s úřadem územního plánování při pořízení změny č. 1 územního plánu  

- ke schválení rozpočtového opatření č. 12/2021 

 

 

 

 

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

                  Ing. Jiří Slezák                      Martin Feranec 

                    starosta obce                                                                  místostarosta obce   


