
 1 

 22. 12. 2020 
 

                              
 

   Svazek 22, vydání 1                             Reg. pod č. 371300592 
 

CO PŘINESL ROK 2020 

Víceúčelové hřiště ve Slupi 

Největší investiční akce letošního roku bylo bezesporu vybudování nového víceúčelového hřiště. Nové 

hřiště nahradilo starý antukový kurt, který vybudovali místní fotbalisté před cca třiceti lety. Kvůli lepším 

dotačním možnostem byl tenisový kurt včetně pozemku darován obci. Stavba nového víceúčelového 

hřiště byla dokončena v první polovině letošního roku za cca 2,7 mil. Kč. Na tuto akci poskytlo dotaci 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši 1,7 mil. Kč a přes 900 tisíc Kč uhradila obec Slup ze svého 

rozpočtu.  

V sobotu 18.7. bylo hřiště slavnostně otevřeno. I přes nepřízeň počasí sehráli na novém hřišti exhibiční 

zápas fotbalové přípravky. Poté bylo 

k dispozici hřiště i ostatním. Pro 

využití hřiště i ve večerních hodinách 

bylo hřiště doplněno osvětlením. Dále 

je k dispozici také sklad s míči 

a sportovním náčiním. Nové 

víceúčelové hřiště je veřejnosti 

otevřeno nepřetržitě a zdarma. Občané, 

kteří mají zájem si hřiště zamluvit, 

mohou tak provést dle informací na 

www.slup.cz/viceucelove-hriste. Také 

je možné si zapůjčit klíče od skladu 

sportovních potřeb a osvětlení. Ty jsou 

ale pro občany, kteří nemají trvalý 

pobyt ve Slupi, zpoplatněny částkou 

100,- Kč/h. 

Obnova kulturního domu – III. etapa 

Epidemie koronaviru zasáhla i krajský rozpočet, proto většina dotačních titulů byla snížena nebo úplně 

zrušena. Nicméně obec získala na již třetí etapu oprav kulturního domu dotaci 240.000,- Kč. V letošním 

roce je dokončován sokl kulturního domu, který navazuje na loňský okapový chodník. Dále bylo 

opraveno schodiště včetně zábradlí. Kulturní dům byl vymalován a byla vyměněna zhruba polovina židlí 

a stolů. Všechny tyto opravy vyšly na cca 500 tisíc Kč.  

Opravy chodníků v mateřské škole a parkovací stání před obchodem 

Ke konci roku byly opraveny chodníky v mateřské škole, které již byly ve špatném 

stavu. Kolem pískoviště byly vybudovány nově zpevněné plochy. Část nových 

chodníku byla vybudována tak, aby byly únosné i pro techniku, která se v areálu školky 

pohybuje. Oprava všech chodníků ve školce stála 398 tis. Kč. 

Místo uschlých smrků a telefonní budky bylo před obchodem zpevněno parkovací stání 

pojezdovou zatravňovací dlažbou a opraven chodník stávající chodník a stání pro kola. 

Tato oprava stála 188 tis. Kč. 

Kulturní akce 

Asi nemusím všem připomínat, jak nás v tomto roce zasáhla a omezila epidemie koronaviru. 

Téměř všechny kulturní akce v obci byly zrušeny a to včetně slavností chleba. Nejinak to vypadá 

i v roce následujícím. V případě rozvolnění vládních omezení bude obecní úřad o případném 

konanání kulturních akcí informovat jak rozhlasem, tak na webu obce v sekci 

www.slup.cz/kalendar-akci. 

http://www.slup.cz/viceucelove-hriste
http://www.slup.cz/kalendar-akci


 2 

 

Připravované stavební akce 

Přestavba školy na občanskou vybavenost – II. etapa 

Jedná se o opravu druhého nadzemního podlaží současného obecního úřadu. Oproti původnímu záměru 

vybodovat v druhém patře cyklo penzion je nyní v záměru vybudování kluboven, kulturní místnosti 

včetně kuchyňky a přesun knihovny z přízemí. Hlavní stavební práce spočívají ve zpevnění stropů, 

elektroinstalaci, zdravotně technické instalace, topení a opravy vnitřních a vnějších povrchů. Celá akce je 

rozpočtována na cca 8 mil. Kč. Bylo požádáno o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj 

v částce 6,5 mil. Kč. 

Lokalita u hřbitova 

V ulici vedoucí ke hřbitovu kolem domů Slup č.p. 88-90 je naplánovaná nová cesta. Komunikace bude 

široká 3,5 m s výhybnou a parkovacími místy. V současné době je stavba připravena na podání žádosti 

o společné stavební povolení. Rozpočtovaná cena stavby je 2,6 mil. Kč. V této lokalitě dojde také 

k prodloužení vodovodu, kanalizace a distribuční sítě elektřiny. Toto prodloužení sítí vyjde na cca 

1 mil. Kč. Výstavbou těchto sítí vzniknou čtyři místa k výstavbě rodinného domu.  

 

Oprava místní komunikace Po záhumencích 

Asi největší oprava komunikace se plánuje v lokalitě Po záhumencích. Je to několik komunikací od délce 

551 m vedoucích od zastávky na oleksovičské křižovatce kolem nových rodinných domů směrem ke 

sklepní uličce. Celá stavba je rozpočtována na 15,7 mil. Kč. Stavba je připravována na podání žádosti o 

společné stavební povolení. Po vysoutěžení konečné ceny stavby bude požádano o dotaci Ministerstva pro 

místní rozvoj ve výši 10 mil. Kč. 

 

Doplnění chodníků podél hlavního průtahu obcí 

Téměř podél celého průtahu obcí Slup jsou chodníky, až na vjezdy do obce, 

kde někteří řidiči zdaleka nerespektují povolenou rychlost. Soubor tří staveb 

doplňuje chodníky právě v těchto lokalitách. První stavba je chodník, který 

bude začínat u vjezdu na hřbitov a bude pokračovat směrem na Znojmo až na 

úroveň domu Slup č.p. 2. Druhá stavba je pouze úprava napojení stávajících 

chodníků na krajský most přes obtok uprostřed obce. Poslední část chodníků by 

měla vést od domu Slup č.p. 153 až k domu Slup č.p. 158. Zároveň by mělo 

vzniknout místo pro přecházení směrem do ulice u fotbalového hřiště. Soubor 

všech tří staveb je rozpočtován na 1,8 mil. Kč. Tato akce je připravována 

k žádosti o stavební povolení 

Místní komunikace U lesíka  

Další připravovanou stavbou je komunikace, která povede za náhonem od komunikace na Oleksovičky 

k lávce pod mlýnem. Jelikož se jedná o neprůjezdnou komunikace, požadují předpisy umístění obratiště 

do 50 m od jejího konce. Nikdo z vlastníků okolních pozemků zatím neumožnil umístění obratiště. 

V současné době má obec podanou žádost u Státního pozemkového úřadu (od 2.4.2020).   
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Příspěvek na obědy v Mateřské škole Slup 

Mateřská škola ve Slupi oznamuje občanům, že poskytuje stravu i cizím strávníkům. Cena obědu v roce 

2021 je stanovena na 92,- Kč. Obědy se vydávají do připravených jídlonosičů. Kapacita kuchyně stačí pro 

20 strávníků. Školní kuchyně stále přijímá nové strávníky. 

Zastupitelstvo obce Slup schválilo na veřejném jednání dne 9.11.2020 usnesením č. 4/2020 příspěvek 25,- 

Kč/oběd/den pro občany s trvalým pobytem v obci Slup, kteří jsou poživateli starobního důchodu nebo 

rodičovského příspěvku či peněžitého příspěvku v mateřství.  Starobní důchodci a osoby na ,,mateřské či 

rodičovské dovolené‘‘ s trvalým pobytem v obci Slup, které prokáží pobírání těchto dávek příslušným 

rozhodnutím vedoucí stravování, budou od 1.1.2021 platit po odečtení příspěvku obce 67,- Kč/oběd. 

Doplatek Obce Slup si školní jídelna zajistí ve spolupráci s Obecním úřadem Slup.      
 

Ve zkratce 

Odpadové hospodářství 

• Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstal pro rok 2021 ve stejné výši, a to 500,- Kč/rok na 

občana nebo rekreační objekt. Další osvobození zůstala taktéž stejná jako v loňském roce. 

• Stále jsou na obecním úřadě k zapůjčení zdarma popelnice na bioodpad, plasty a papír. Na obecním 

úřadě je možno zakoupit popelnice na komunální odpad, malá popelnice 120 l za 750,- Kč a velká 

popelnice 240 l za 1150,- Kč. 

• Kontejnery na plast a papír byly ze všech kontejnerových míst přesunuty za budovu obchodu. 

V kontejnerech se neustále nacházelo velké množství odpadů, které do nich nepatřilo. Je možné, že 

odpad byl od občanů, kteří jen obcí projížděli. 

• Svoz komunálního odpadu neproběhne v pátek 1.1.2021 ale ve středu 30.12.2020 

 

Voda  

• Vodné za rok 2020, které bude fakturováno v nejbližších dnech, je za období od 1.1. do 30.4. ve výši 

40,25 Kč/m3, po snížení sazby DPH od 1.5.2020 bylo vodné sníženo na 38,50 Kč/m3. Vodné od 

1.1.2021 bude navýšeno na 40,70 Kč/m3. 

• V polovině letošního roku byl zahájen provoz úpravny vody ve vodojemu v Jaroslavicích. Největší 

rozdíl je v tvrdosti vody, která je dle rozboru vody z 9/2020 3,34 mmol/l oproti surové vodě, která 

dosahuje hodnot až 6,26 mmol/l. Ostatní hodnoty rozboru pitné vody jsou taktéž vyhovující. 

S provozem úpravny vody pak souvisí i vyšší náklady, zejména pak náklady na elektrický proud. Právě 

z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny vodného pro příští rok o 2,20 Kč/m3, což při průměrné 

spotřebě vody 35 m3/osobu/rok vyjde na 77,- Kč na rok. 

 

Kanalizace 

• Stočné za období od 1.1. do 30.4. již bylo fakturováno v květnu. V nejbližších dnech bude fakturováno 

stočné za období od 1.5. do prosince 2020, ve stejné výši, 44 Kč/m3.  

• Znovu připomínám občanům, že stočné je od počátku roku 2020 odečítáno z vodoměru vodovodního 

řadu. Pokud má někdo v domě ještě jiný zdroj vody nebo jenom svůj zdroj vody (studnu) bude mu 

vypočítáno stočné dle směrného čísla (dle přílohy 12 vyhlášky 428/2001 Sb. - 35 m3/rok x počet osob 

v domácnosti), pokud neosadí svůj zdroj vody vodoměrem a neumožní svazku odečíst naměřené 

hodnoty. Během letošní a příštího roku jsou průběžně uzavírány nové smlouvy o odvádění a čištění 

odpadních vod (zpracovaných dle návrhu MZe) a občané jsou vyzvání k podpisu smlouvy.  

• V příloze zpravodaje přikládám formulář Podklady pro uzavření smlouvy odvádění a čištění 

odpadních vod pro Dobrovolný svazek obcí Strachotice, Slup, který nám provozuje kanalizaci. 

Prosím občany, kteří ještě letos neuzavřeli v kanceláří svazku na obecním úřadě ve Strachoticích 

novou smlouvu, aby tento formulář vyplnili a vhodili do schránky na obecní úřad ve Slupi, pokud 

možno do konce roku. 

 

PF 2021 

 

Příjemné prožití vánočních svátků, klid a pohodu v kruhu nejbližších, šťastné vykročení do 

nastávajícího roku 2020, dostatek pevného zdraví, spokojenosti a osobních, společenských 

i pracovních úspěchů přeje                                                    

 Zastupitelstvo obce SLUP  
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