
USNESENÍ č. 9/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne 14. 12. 2022 

v zasedací místnosti obecního úřadu  

 

1) Bere na vědomí:  

a) Zprávu o kontrole usnesení 

b) pan starosta informoval: 

– Rozpočtové opatření č. 11/2022 

– o průběhu jednání DSO Jaroslavice, Slup (vodné 1.1.2023 47,74 Kč/m3) 

– o průběhu jednání DSO Strachotice, Slup (stočné 1.1.2023 59,40 Kč/m3) 

– o průběhu jednání SO Dyje (přesun chladících boxů do Hrádku) 

– o průběhu jednání SZVO Daníž 

– o vyjádření PČR k možnosti vytvořit místo pro přecházení u hřiště 

– o zaslání finančního vyúčtování dotace na akci Rozvoj knihovny ve Slupi – II.etapa 

– o zaslání finančního vyúčtování dotace na akci Slavnosti chleba 2022 

– o zpracování ostatních dotací JMK (Čistota cyklostezky, Zeleň, KD) 

– o plánovaných dotačních výzvách JMK 

– o plánovaných dotačních výzvách MMR 

– o přezkumu hospodaření obce dne 20.12.2022 

– o povolení stavby „IS pro RD - lokalita "Za hřištěm", Slup – Ol., SO Zpevněné plochy 

– o doplnění podkladů k dotaci na akci Garážová stání pro hasičskou techniku – I. Etapa  

– odložení prodeje části p.č. 35/2 v k.ú. Oleksovičky do vypracování geometrického plánu 

– stávající výši poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – 600,-Kč 

– odložení projednání Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a převodu vlastnictví k nemovitostem 

 

2) Schvaluje   

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

Bod č. 2 program jednání 

Bod č. 3 rozpočet MŠ Slup na rok 2023 bez výhrad 

Bod č. 4 rozpočet Obce Slup na rok 2023 bez výhrad 

Bod č. 5 Střednědobý výhled MŠ Slup pro roky 2024–2025 

Bod č. 6 Střednědobý výhled Obce Slup pro roky 2024–2025 

Bod č. 7 nájem části p.č. 189/78 o výměře cca 90 m2 za 18,- Kč/rok 

Bod č. 8 dotaci SFK Slup z rozpočtu obce Slup ve výši 40.000,- Kč  

Bod č. 9 dotaci SDH Slup z rozpočtu obce Slup ve výši 34.000,- Kč  

Bod č. 10 Plán inventur k 31.12.2022 

Bod č. 11 OZV č. 1/2022, o stanovení obecní systém odpadového hospodářství 

Bod č. 12 zmenšení četnosti svozu plastů na 13x/ročně 

Bod č. 13 Ceník za zapojení podnikatelů do systému odpadového hospodářství 

Bod č. 14 Sazebník úhrad pro rok 2023 

Bod č. 15 Směrnici č. 4/2022 Spisový řád 

Bod č. 16 aktualizaci Pasportu komunikací 

Bod č. 17 finanční příspěvek do rozpočtu města Znojma na financování terénních sociálních 

služeb pro rok 2023 

Bod č. 18 zkrácení otvírací doby smíšeného zboží 

Bod č. 19 vložení 10 mil. Kč na spořící účet 



  

3) Pověřuje   

Starostu obce k 

- podpisu dodatku smlouvy č.KJ665013 

- podpisu dodatku smlouvy č. 40/20217 

- založení spořícího účtu u ČSOB 

- schválení rozpočtového opatření č. 12/2022 

 

 

 

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

                  Ing. Jiří Slezák                Martin Feranec 

                    starosta obce                                                                  místostarosta obce   


