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K vaší žádosti uvádím ze schváleného rozpočtu obce Tupesy  pro rok 2012 

 Příspěvek obce Tupesy ve prospěch  Svazku obcí Čistý Zlechovský potok  pro realizaci 
stavby „Odkanalizování obcí Břestek, Tupesy, Zlechov a ČOV“  ve výši 14.150.000 Kč 
(včetně čerpání úvěru ve výši 10.000.000). 

 

 Oprava drobných sakrálních památek  - „Památník padlým ve II sv. válce,  kříž na parcele 
740/2 v části obce Souhrady „–  celkové náklady 110.610 Kč. 

 

 Víceúčelový prostor pro dětský folklor i kroužek keramiky   - předpokládaná cena  
1.200.000 Kč. 

 

 Otevřené dveře informacím a spolupráci - celkové náklady 3.300.000 Kč 

 

 Zlepšování systému povodňové služby a preventivní  protipovodňové ochrany města Staré 
Město a obcí Staroměstska – předpokládaná cena 1.302.117 Kč  
 
 
 
 
Dále připojuji strategický dokument POV 
 
Aktualizace Programu obnovy vesnice  pro rok 2012  
 
1. Vybudování víceúčelového prostoru pro nácvik dětského folklorního souboru Čutora, 

folklorních souborů, dětské muziky. Adaptace nevyužitých ploch  v areálu Muzea 
keramiky 
- předpokládaný náklad 1.200.000 Kč. 
- předpokládaná realizace 2012-2013 
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2. Kanalizační přípojky a napojení dosud neodkanalizovaných domů na nově budovanou 

stavbu „Odkanalizování obcí Břestek,Tupesy,Zlechov a ČOV“ 
- předpokládaný náklad 200.000 Kč. 
- předpokládaná realizace 2012-2014 

 
 
3. Oprava přístupové komunikace ke sklepům v oblasti „Od Boršic“ revitalizace veřejného 

prostranství v části obce „Od Boršic“ na klidovou zónu s posezením a veřejnou zelení. 
- předpokládaný náklad 2.500.000 Kč. 
- předpokládaná realizace 2012-2013 

 
 
4. Opravy chodníků a místních komunikací  

- předpokládaný náklad 3.000.000 Kč. 
- předpokládaná realizace 2012-2015 

 
 
5. Revitalizace zeleně a obnova krajinných struktur v části obce „U hřiště“ – polní trať 

„Boří“ 
- předpokládaný náklad 1.500.000 Kč. 
- předpokládaná realizace 2012-2015 

 
 
6. Vybudování bezpečné přístupové trasy do středu obce a do školy – napojení na stávající 

chodník podél silnice III třídy (lávka - přes Zlechovský potok u silničního mostu, úprava 
napojení místní komunikace na komunikaci III. třídy v křižovatce u školy ve středu obce a 
vybudování veřejných parkovacích stání). 
- předpokládaný náklad  2.000.000 Kč. 
- předpokládaná realizace 2012-2016 

 
 
 
Schváleno zastupitelstvem obce Tupesy na X.zasedání konaném dne 9.2.2012 v 19:30  
 
 
 
 
S ohledem na zjevnou nedostatečnost příjmů oproti předpokládaným výdajům budou 
jednotlivé akce realizovány pouze za předpokladu zajištění dalšího spolufinancování, 
které naprosto nelze předvídat. 
 
 
 
Mgr. Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy 


