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

nastávajícího roku 2023, dostatek pevného zdraví, spokojenosti a osobních, společenských 

i pracovních úspěchů přeje, Zastupitelstvo obce Slup.  

CO PŘINESL ROK 2022 VE ZKRATCE 

Z jednání zastupitelstva obce 

Sazebník úhrad 2023 – u výpůjčky KD se nově do ceny promítne spotřebovaná energie. 

Dotace z rozpočtu obce – 40.000,- Kč na provozní náklady, energie a činnost SFK Slup, 34.000,- Kč na 

činnost družstev mladých hasičů SDH Slup, 40.000,- Kč na opravu traktoru pro myslivecký spolek. 

Příspěvek pro děti na vzdělávací, sportovní a ozdravné aktivity – 1000,- Kč/rok, nárok mají děti, které 

mají trvalý pobyt v obci a mají zároveň nárok na přídavek na dítě.  

Příspěvek důchodcům a rodičům - 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.  

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

2023 je stanovena na 110,- Kč (s příspěvkem 85,-Kč). Školní kuchyně stále přijímá nové strávníky.  

Přijetí dotací z rozpočtu JMK – 150.000,- zajištění akceschopnosti jednotky hasičů, 43.990,- na školení 

a výjezdy jednotky hasičů mimo katastr obce, 97.000,- Kč na Slavnosti chleba, 50.000,- na péči o zeleň ve 

Slupi, 250.000,-Kč na obnovu KD, 50.000,-Kč na rozvoj knihovny, 42.692,-Kč na udržování čistoty 

cyklostezky 5007. 
 

Z jednání svazků obcí 

Stočné za období od 1.1.-31.12.2022 48,40 Kč/m3. Stočné za období od 1.1.-31.12.2023 59,40 Kč/m3. 

V příštím roce začne příprava projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV Strachotice. 

Vodné za období od 1.1.- 31.12.2022 42,90 Kč/m3. Vodné za období od 1.1.-31.12.2023 47,74 Kč/m3. 

Po zkušebním provozu byla zkolaudovaná úpravna vody v Jaroslavicích. Stávající vodovodní vrty 

a vodojem v Jaroslavicích jsou vytíženy téměř na 100%. V současné době se připravuje projektová 

dokumentace na nové vrty a vodojem.  
 

 

Odpadové hospodářství 

OZV č. 1/2022 – stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Změna sazby pro zapojení 

podnikatelů do odpadového systému dle nového Ceníku.  

Změna proběhne v četnosti svozů plastů, který se od nového roku bude svážet 1x za 28 dní. Svoz plastů 

bude tedy probíhat tak jako svoz papíru. Zastupitelstvo tak rozhodlo na základě statistik svozu, ze kterých 

vyplývá, že je ke svozu přistavována průměrně pouze polovina popelnic s minimálním množstvím plastu. 

Zmenší-li se četnost svozu o polovinu, je možné ušetřit až 40.000,-Kč. Což představuje cca 80,-Kč na 

poplatníka. Tato předpokládaná úspora může kompenzovat veškeré navýšení cen a nebude tak třeba 

zvyšovat poplatek za systém odpadového hospodářství, který zůstane ve stejné výši 600,- Kč/obyvatele 

nebo rekreační objekt. Prosím všechny občany, aby ke svozu přistavovali pouze naplněné popelnice, 

případně co nejvíce zmenšili objem plastů (sešlápnout, zmáčknout) tak, aby se do popelnice vešlo co 

nejvíce. V případě jednorázového navýšení množství plastového odpadu je možné tento uložit do 

kontejnerů na plast za smíšeným zbožím ve Slupi. Početnější domácnosti, kterým i po všech těchto 

opatřeních nebude stačit sběrná nádoba, nechť kontaktují starostu obce. 

 

Větší investiční akce 

Obnova KD (židle, stoly, ubrusy, záclony, závěsy, opona, podium) – cca 530 tis. Kč 

Prodloužení chodníků u hřbitova, u mostu, u hřiště – 255 m nového chodníku, 1,4 mil. Kč 

Prodloužení kanalizace a vodovodu u hřbitova – cca 100 m nového řadu vodovodu a kanalizace 

Plánované akce na rok 2023 

Místní komunikace U hřbitova – realizace 6-8/2023, 2,2 mil. Kč 

Místní komunikace Za náhonem (u lesíka) – realizace 4-6/2023, cca 1,5 mil. Kč 
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