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CO PŘINESL ROK 2021 VE ZKRATCE
Z jednání zastupitelstva obce
OZV č. 1/2021 – zrušení poplatku z pobytu (OZV=obecně závazná vyhláška)
OZV č. 2/2021 – zrušení starého řádu veřejného pohřebiště, zrušení neplatné vyhlášky z roku 2007
OZV č. 3/2021 – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Na veřejných prostranství je pohyb
psů možný pouze s vodítkem nebo náhubkem. Došlo ke změně lokalit, kde je možný volný pohyb psů.
OZV č. 4/2021 – stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Rozšíření složek tříděného
odpadu o jedlé oleje a tuky. Nakládání s odpadem při činnosti právnických a podn. fyzických osob.
OZV č. 5/2021 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Doplnění možnosti volby paušálu.
OZV č. 6/2021 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Změna formulace
vyhlášky dle změny zákona. Zvýšení poplatku na 600,- Kč/osobu nebo rekreační objekt.
Nový řád veřejného pohřebiště – na základě hydrogeologického posudku a stanoviska krajského úřadu
byla prodloužena tlecí doba na 15 let (min. délka nájmu hrobů). Povinnost hlásit na OÚ uložení urny.
Nový ceník nájemného a služeb za hrobová místa – nájem 10,- Kč/m2/rok, služby 90,- Kč/hrob
Směrnice 2/2021 – pro prodej pozemků v obci Slup. Směrnice definuje cíle prodeje pozemků, podání
žádosti a hodnotící kritéria výběru kupujících (přednost mají místní občané, stávající uživatele pozemků).
Změna územního plánu č. 1 – schválení pořízení změny územního plánu. Formulář žádosti je na
elektronické úřední desce.
Příspěvek pro děti na vzdělávací, sportovní a ozdravné aktivity – 1000,- Kč, nárok mají děti, které
mají trvalý pobyt v obci a mají zároveň nárok na přídavek na dítě.
Dotace z rozpočtu obce – 40.000,- Kč na provozní náklady, energie a činnost SFK Slup, 22.000,- Kč na
činnost družstev mladých hasičů SDH Slup, 5.000,- Kč na poznávací zájezd Klubu seniorů Slup-Oleks.,
50.000,- Kč dar obcím zasaženým tornádem
Přijetí dotací z rozpočtu JMK – 135.000,- Kč na Slavnosti chleba, 50.000,- na péči o zeleň ve Slupi,
250.000,- Kč na opravu sociálního zázemí MŠ Slup, 55.063,- na udržování čistoty cyklostezky 5007
Podání žádosti o dotaci na MMR – 7 mil. na Přestavbu bývalé školy na občanskou vybavenost-II.etapa,
10 mil. oprava místní komunikace Po záhumencích
Z jednání svazků obcí
Stočné za období od 1.1.-31.12.2021 44 Kč/m3. Stočné za období od 1.1.-31.12.2022 48,40 Kč/m3.
Vodné za období od 1.1.-31.12.2021 40,70 Kč/m3. Vodné za období od 1.1.- 31.12.2022 42,90 Kč/m3.
Větší investiční akce
Platné vyhlášky, řády a
Oprava sociálního zázemí MŠ Slup – cca 500 tis. Kč
směrnice jsou uvedené na:
Oprava příjezdové cesty na hřbitov – cca 450 tis. Kč
www.slup.cz
Oprava přístupové plochy za kulturním domem cca 200 tis. Kč
Oprava panelové komunikace – cca 300 tis. kč
Plánované akce na rok 2022
Prodloužení chodníků u hřbitova, u mostu, u hřiště – doplnění dokumentace, podání žádosti o st. povolení
Místní komunikace U hřbitova - doplnění dokumentace, podání žádosti o st. povolení
Místní komunikace Za náhonem (u lesíka) - podání žádosti o stavební povolení
Prodloužení vodovodu a kanalizace u hřbitova – vydání stavebního povolení
Přestavba bývalé školy na obč. vyb. – II.etapa – stavební pov. vydáno, stavba v případě přidělení dotace
Oprava místní komunikace Po záhumencích - stavební pov. vydáno, stavba v případě přidělení dotace
Příjemné prožití vánočních svátků, klid a pohodu v kruhu nejbližších, šťastné vykročení do
nastávajícího roku 2022, dostatek pevného zdraví, spokojenosti a osobních, společenských
i pracovních úspěchů přeje,
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