
USNESENÍ č. 6/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne 19. 9. 2022 

v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Slupi  

 

1) Bere na vědomí: 

a) Zprávu o kontrole usnesení 

b) pan starosta informoval: 

– Rozpočtové opatření č. 8/2022 (Příloha č. 3) 

– Územní souhlas – veřejné osvětlení a místní rozhlas u hřbitova 

– Společné povolení – Obratiště a výhybna, Oleksovičky 

– Společné povolení – Místní komunikace Za náhonem 

– o doplnění podkl. k přezkumu zákonnosti usnesení o prodeji p.č. 189/54,189/55 v k.ú. Slup  

– o záměru Povodí Moravy vyčistit obtok a uložit vytěžený materiál na p.č. 87/1 

– sdělení povodí Moravy ke směně pozemků – vybrat pouze nejdůležitější pozemky 

– odložení prodeje části p.č. p.č. 35/2 o výměře cca 570 m2 v k.ú. Oleksovičky 

– předběžné vyúčtování Slavností chleba 2022 

 

2) Schvaluje   

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

Bod č. 2 program jednání 

Bod č. 3 Směrnici č. 4/2022 o poskytování cestovních náhrad pro členy zastupitelstva a 

zaměstnance Obce Slup 

Bod č. 4 prodej p.č. 95/39 a 95/40 vše v k.ú. Oleksovičky za 480,-Kč 

Bod č. 5 pacht části p.č. 486/6 o výměře 315 m2, části p.č. 485 o výměře 720 m2 a části p.č. 32/32 

o výměře 640 m2 za 335 Kč/rok 

Bod č. 6 koupi p.č. p.č. 189/115 ostatní plocha o výměře 34 m2 za 1.020,-Kč 

Bod č. 8 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ZN-001030076211/001-ADSG 

Bod č. 9 Smlouvu o zřízení věcného břemene ZN-014330071938/001-GPM 

Bod č. 10 zvýšení limitu pokladny z důvodu příjmů na Sl. chleba od 3.9.2022 do 7.9.2022 na 

415.804,- Kč 

Bod č. 11 Smlouvy o dílo – zpracování Změny č. 1 územního plánu Slup 

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 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. 14 Smlouvu o převodu majetku ČR 

 

3) Neschvaluje 

Bod č. 7 záměr prodeje části p.č 189/61 ostatní plocha o výměře cca 482 m2 v k.ú. Slup 

 

4) Pověřuje   

Starostu obce 

- k zajištění plnění usnesení 

- k vyvěšení záměru pronájmu pohostinství v případě obdržení žádosti 

 

 

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

                  Ing. Jiří Slezák               Martin Feranec 

                    starosta obce                                                           místostarosta obce   


