
U S N E S E N Í

z XI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Tupesy konaného dne 
30.6.2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti cvičebny v I. poschodí

Zastupitelstvo obce Tupesy
s c h v á l i l o: 

1. Závěrečný účet Obce Tupesy za rok 2015 včetně  zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření Obce Tupesy za rok  2015 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením a 
to bez výhrad.

2. Účetní závěrku Obce Tupesy včetně výsledku hospodaření za účetní období 2015 
sestavenou k 31.12. 2015 v plném jejím rozsahu.

3. Převést hospodářský výsledek obce za rok 2015 na účet nerozděleného zisku. 

4. Provedení mimořádné splátky ve výši 2.000.000 Kč k 31.7.2016 jako mimořádnou splátku 
nad rámec dohodnutého splátkového kalendáře ve věci  půjčky uzavřené dne 1.8.2011 
mezi obcí Tupesy a Českou spořitelnou a.s. Smlouva o úvěru č. 10579/11/LCD

5. Rozpočtové opatření č.2

6. Provedení opravy budovy Obecního úřadu v Tupesích, Tupesy 135, spočívající zejména v 
rekonstrukcí části otopné soustavy, částečné opravě elektroinstalace, částečném
zateplením střechy, ve výměně nábytku kanceláře obecního úřadu, výměně
nevyhovujících okenních výplní, výměnou vrat a dveří hasičské zbrojnice za 
předpokládanou cenu 780.000 Kč + DPH a ukládá starostovi obce zabezpečit tuto stavbu.

7. Prodej nepotřebného majetku: řeznický špalek o velikosti cca 60x60cm, stáří 23 let, za 
cenu 3.000 Kč, panu Jindřichu Hanákovi, Tupesy 339, 687 07 Tupesy.

8. Prodej nepotřebného majetku: jednoosý malotraktor zn. VARI IV. sestávající z motorové 
jednotky JIKOV, převodové skříně, jedno-bubnové sekačky, obálkovou metodou nejvyšší 
nabídce za cenu  nejméně 10.000Kč. Termín pro podání nabídek je stanoven do 
30.7.2016.

9. Nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 1001 o výměře 59 m2 v k.ú. 
Tupesy na Moravě, s paní Zdeňkou Jurčovou, Břestek 228, 687 08 Břestek; za kupní
cenu 3.540 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem (správní poplatek pro vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí - kolkovou známku, náklady na vypracování 
smlouvy, daň z nabytí nemovitých věcí) uhradí obec Tupesy, Tupesy 135, 687 07 Tupesy, 
IČ 542393.

10. Nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na části pozemku p. č. 770 o výměře 150 m2

(dle GP č.597-43/2016 nově vzniklý pozemek p.č.770/2 o celkové výměře 150 m2) v k.ú. 
Tupesy na Moravě, s panem Tomášem Dominikem, Tupesy 382, 687 07 Tupesy; za 
kupní cenu 9.000 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem (správní poplatek pro 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - kolkovou známku, náklady na 



vypracování geometrického plánu, daň z nabytí nemovitých věcí) uhradí obec Tupesy, 
Tupesy 135, 687 07 Tupesy, IČ 542393.

11. Nabytí a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 788 o výměře 116 m2

(dle GP č.598-44/2016 nově vzniklý pozemek p.č.788/2 o celkové výměře 116 m2) v k.ú. 
Tupesy na Moravě, s panem Mgr. Oldřichem Vávrou, Tupesy 383, 687 07 Tupesy; za 
kupní cenu 6.960 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem (správní poplatek pro 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - kolkovou známku, náklady na 
vypracování geometrického plánu, daň z nabytí nemovitých věcí) uhradí obec Tupesy, 
Tupesy 135, 687 07 Tupesy, IČ 542393.

12. Směnu pozemků - část pozemku p. č. 589 o výměře 99 m2 (dle GP č.595-41/2016 nově 
vzniklý pozemek p.č.589/2 o celkové výměře 99 m2) v k.ú. Tupesy na Moravě, (ve 
vlastnictví Marka Buksy) a části pozemku p. č. 643/1 o výměře 211 m2 (dle GP č.594-
40/2016 nově vzniklý pozemek p.č.643/4 o celkové výměře 211 m2)  v k.ú. Tupesy na 
Moravě, ( ve vlastnictví Obec Tupesy) a směnnou smlouvu uzavřenou mezi obcí Tupesy, 
Tupesy 135, 687 07, zastoupenou Mgr. Oldřichem Vávrou, starostou obce a panem 
Markem Buksou, bytem Tupesy 429, 687 07 Tupesy na základě které pan Buksa prodává 
obci Tupesy pozemek p. č. 589/2 o výměře 99 m2 za kupní cenu 12.867 Kč. Obec Tupesy 
prodává panu Marku Buksovi pozemek p.č.643/4 o výměře 211 m2 za kupní cenu 
24.054 Kč. Náklady spojené se znaleckým posudkem a vkladem do katastru nemovitostí 
hradí pan Marek Buksa.

13. Záměr prodeje pozemků  parc.č.1042 o výměře 29m2 a části pozemku par.č. 1023 o 
výměře 36m2 v k.ú.Tupesy na Moravě paní Romaně Lapčíkové. Kupující předloží 
oddělovací geometrický plán a uhradí náklady spojené s vypracováním smlouvy, 
znaleckého posudku a vkladu do katastru nemovitostí. 

14. Pronájem obecního bytu č.p. 274 panu Igoru Chrástkovi, Zlechov 522, 687 10 Zlechov, na 
dobu určitou do 31.12.2016 za cenu 3.225 Kč.

15. Uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce 1ks stojanový mandl na prádlo a 1ks kolovrat 
s příslušenstvím mezi obcí Tupesy, Tupesy 135, 687 07, IČ: 542 393, zastoupenou Mgr. 
Oldřichem Vávrou, starostou obce (půjčitel) a městysem Buchlovice, nám. Svobody 800, 
687 08 Buchlovice, IČ 00290866, zastoupeným Ing. Jiřím Černým, starostou (vypůjčitel).

16. Opravu kanalizace a zpevnění zídky na parcele č.1000 a provedením díla v roce 2016 
z vlastních zdrojů. Pověřuje starostu obce realizací záměru.

17. Přípravu projektových záměrů:
 přípravu projektu a projektového záměru Obnova krajinných struktur v polní trati Sítí 
 přípravu projektu a projektového záměru Cyklostezka Tupesy–Břestek – podél 

komunikace III/4222 v závislosti na výkupu pozemků obcí Břestek
 přípravu projektu a projektového záměru pro dovybavení komunitní kompostárny

18. Vrácení již proplacených prostředků v avizované výši 347.487 Kč úřadu Region rady 
soudržnosti v souvislosti s realizací projektu „projektu č. CZ.1.12/2.3.00/58.02419   
„Chodníky a veřejná prostranství podél komunikací III/4222 a III/42821 v Tupesích“. 
Přesná výše úhrady bude stanovena na základě rozhodnutí Úřadu regionální rady ROP 
Střední Morava



19. Přípravu projektového záměru a pořízení projektu „Komplexní revitalizace podkroví a 
střechy budovy ZŠ v Tupesích za účelem vybudování odborných učeben a zázemí pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“.

20. Provedení opravy hlavního vstupního schodiště do budovy základní školy a pověřuje 
starostu realizací akce. 

21. Proplacení nevyčerpané dovolené starosty obce Mgr. Oldřicha Vávry za rok 2015 v délce 
23 dnů – 32.844 Kč.

Zastupitelstvo obce Tupesy
b e r e   n a   v ě d o m í :

1. Kontrolu usnesení z X. zasedání zastupitelstva obce Tupesy konaného dne 21.4.2016, bez 
výhrad a připomínek.

2. Informace o průběhu realizace a dosavadní administraci projektu č. 
CZ.1.12/2.3.00/58.02419   „Chodníky a veřejná prostranství podél komunikací III/4222 a 
III/42821 v Tupesích“ zejména pak důvody prodloužení výstavby a nedočerpání 
předpokládané dotace a krácení dotace z důvodu nedokončeného díla k 31.12.2016 a 
změně postoje řídícího orgánu na rozdělení tzv. hlavních a doplňkových výdajů oproti 
uzavřené smlouvě.

3. Informace o Komplexní pozemkové úpravě, zejména pak o průběhu kontrolních dnů, 
navrženém plánu společných zařízení a projednávání návrhu s vlastníky ze strany 
projektanta –  zodpovědný geodet - Ondřej Vala, spol. GB-geodezie, spol. s r.o., Lazaretní 
11a, 615 00 Brno, tel. 538 702 097

4. Informace o činnosti Svazku obcí Čistý Zlechovský potok zejména pak o činnosti správní 
rady, jednání valné hromady, předložení průběžné monitorovací zprávy, a ztrátě za rok 
2015 ve výši 117 219,86 Kč

5. Závěrečný účet za rok 2015 Svazku obcí Čistý Zlechovský potok včetně  zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Čistý Zlechovský potok za rok 2015.

6. Účetní závěrku Svazku obcí Čistý Zlechovský potok včetně výsledku hospodaření za 
účetní období 2015 sestavenou k 31.12. 2015 v plném jejím rozsahu.

7. Informace o činnosti Mikroregionu Buchlov – zejména pak činnosti správní rady a jednání 
valné hromady dne 28.6.2016 a poskytnutí finanční výpomoci MAS Buchlov ve výši 
400 000 Kč. 

8. Závěrečný účet za rok 2015 Mikroregionu Buchlov včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření Mikroregionu Buchlov za rok 2015.

9. Účetní závěrku Mikroregionu Buchlov včetně výsledku hospodaření za účetní období 
2015 sestavenou k 31.12. 2015 v plném jejím rozsahu.



10. Informace o konání valné hromady MAS Buchlov 23.6. 2015 včetně výroční zprávy za 
rok 2015.

11. Informace o činnosti Mikroregionu Staroměstsko

12. Závěrečný účet za rok 2015 Mikroregionu Staroměstsko včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření Mikroregionu Staroměstsko za rok 2015. 

13. Účetní závěrku Mikroregionu Staroměstsko včetně výsledku hospodaření za účetní období 
2015 sestavenou k 31.12. 2015 v plném jejím rozsahu.

14. Informace  o činnosti Obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Tupesy
z a m í t á  :

1. Žádost o finanční příspěvek Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
z.s., Klub Radost, Barákova 23, 796 01 Prostějov IČO 47922281. 

2. Žádost o finanční příspěvek na podporu Diakonie ČCE – středisko Cesta, 
Na Stavidle 1268, 686 01 Uherské Hradiště, IČ65267991.

3. Žádost paní Aleny Poláchové, Tupesy 385, 687 07 Tupesy, o směnu pozemku
parc.č. 328/18  o výměře 33 m2  za část pozemku u domu č.p.385 o výměře 33m2.

Ing. Petr Kocourek Mgr. Oldřich Vávra
místostarosta starosta




