USNESENÍ č. 12
Obecního zastupitelstva ve Slupi, konaného 15.12. 2010
Obecní zastupitelstvo ve Slupi po projednání schváleného programu:
1)Bere na vědomí :
a) Zprávu o kontrole usnesení
b) Zprávu o činnosti Obecního úřadu,informaci o:
příjmu dotace z FMP – Slavnosti chleba 2009 ve výši 191 808,34 Kč
provedení výběrového řízení na stavbu místní komunikace v k.ú.Slup od čp. 107 po čp. 116
podepsání smlouvy o smlouvě budoucí s Ing. Pavlem Vybíralem
ukončení KPÚ v k.ú. Slup
vypracování závěrečných zpráv pro nadaci ČEZ – Slavnosti chleba 2010 a JMK
vypracování závěrečné zprávy pro JMK – oprava místní komunikace „Od mostku“
spolupráci s bezúplatnou dotační a realitní kanceláří Ing. Tomáše Ruprichta, Hradec králové
na přidělení dotace v částce do 250 000,-Kč na opravu podlah, osvětlení v KD ve Slupi a
opravu fasády zvonice v Oleksovičkách v částce do 75 000,-Kč
- návrhu pravidel rozpočtového provizoria na rok 2011- DSO Jaroslavice, Slup
- proplacení 60 % nákladů na stavbu vodovodu „Pod farskými sklepy“ ( 198 235,80 Kč)
- opravě místní komunikace u náhona ve Slupi od čp. 22 po čp. 28
- úpravě pozemku za budovou MŠ pro účely uskladnění materiálu na opravy
2) Schvaluje :
-

smlouvu o zřízení věcného břemene pro FVE 11, s.r.o. Brno – vedení VN v k.ú.Slup,pro
uložení inženýrských sítí – za jednorázovou úplatu 10 000,-Kč
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro E-ON – vedení NN v k.ú.Slup,
„Slup , přípojka do 50ti m, Mikulenčák“ – za jednorázovou úplatu 1 000,-Kč
žádost Klubu vojenské historie Brno, občanské sdružení - prodej pozemku p.č. 173/2 o
výměře 402 m2 v k.ú Oleksovičky - zastavěná plocha ; 40,-Kč/m2
žádost firmy Ökoplant Internationál s.r.o.,Slup 83 - o pronájem pozemku p.č. 346 o výměře
3563 m2 v k.ú. Oleksovičky – roční nájemné ve výši 1 % z ceny pozemku dle BPEJ na 15
roků.
pořízení územně plánovací dokumentace v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb.
zástupce do DSO Jaroslavice, Slup - Ing. Františka Jelečka a Martina Ferance
zmocnění Ing.Františka Jelečka k zastupování obce ve sdružení MAS, Znojemské vinařství
dodatek č. 1/2010 k OZV 2/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro 4-členou domácnost 2 identifikační známky na popelnice
rozpočtové opatření č.5/2010
rozbor hospodaření k 30.9.2010
návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2011 Obce Slup ve výši 7 367 300,-Kč
návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2011 MŠ Slup ve výši
472 000,-Kč
zvýšit nájem Smíšenému zboží Sobotková Jitka, Slup 89 od 1. 1 . 2011 o 5 000,- Kč ročně
podat žádost na sdružení MAS, Znojemské vinařství o dotaci na stavbu MK III. etapa
vnitřní předpis na stravování zaměstnanců obce v jídelně MŠ
zařazení stavby VO „Pod farskými sklepy „ do majetku obce ve výši 99 120,-Kč
odměny zaměstnancům obce ve výši : Jan Pěček - 5 500,-Kč, Miroslav Sobotka - 5 000,-Kč,
Vlastislav Tejkal -2 500,-, Jana Samková – 2 000,-Kč, Kamila Balíková – 3 000,-Kč, Jaroslava
Haranzová – 4 000,-Kč
odvolat Ing. Evu Vojtěchovou z funkce člena finančního výboru

-

zvolit Ing. Evu Vojtěchovou do funkce člena kontrolního výboru
odvolat Věru Sobotkovou z funkce člena kontrolního výboru
zvolit Věru Sobotkovou do funkce člena finančního výboru

6.

3)Zamítá :
-

příspěvek pro Domov sv. Josefa ve Žirči

4)Pověřuje :
Starostu obce
- k zajištění plnění usnesení

…………………………
………………………..………….
starosta

místostarosta

