
Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

 

U S N E S E N Í 

 

IX. zasedání zastupitelstva obce Tupesy konaného dne 10.06.2020 v 19:00 hodin 

v zasedací místnosti cvičebny v I. poschodí 

 

Zastupitelstvo obce Tupesy 

s c h v á l i l o : 

1. Program jednání IX. veřejného zasedání zastupitelstva obce Tupesy konaného dne 

10.06.2020. 

 

2. Ověřovatele zápisu: Mgr. Filip Macek, Ing. Zdeněk Žaluda.  

 

3. Složení návrhové komise: Ing. Petr Kaňovský, Jana Miklíková.  

 

4. Schvaluje akceptaci výpovědi smlouvy o pronájmu pozemků k 10.06.2020 podanou 

nájemcem …………… 

 

5. Schvaluje pacht pozemků a pachtovní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Tupesy, 

zastoupenou Mgr. Oldřichem Vávrou, Tupesy 135, 687 07, IČ: 542 393 

(propachtovatel) a …… a …… (pachtýř) s účinností od 1.10.2020 do 30.9.2045. 

Předmětem pachtu je pozemek parc.č. 5697 o výměře 1917 m2 a část pozemku parc.č. 

5587 o výměře 500 m2. Doba pachtu do 30.9.2045. Pachtovné se stanovuje na 2.320,-- 

Kč/rok. 

 

6. Smlouvu č. 1040017446/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou 

mezi Obcí Tupesy, Tupesy 135, 687 07, zast. Mgr. Oldřichem Vávrou, IČO: 00542393, 

starostou (budoucí povinná) a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, 370 01, IČO: 28085400, zast. …., (budoucí oprávněná). Smlouva se 

sjednává za účelem umístění distribuční soustavy kabel NN (kabel NN – 396 m, pilíř – 

ks) pro stavbu s názvem „Tupesy. K Břestku, kabel NN, obnova“ na pozemku p. č. 

657/6, 5374, 643/1, 606/3, 628/1, 606/1, 603, 566/12, 5389, 566/13, 5407, 504, 525, 

487, 566/10 v obci Tupesy a k. ú. Tupesy na Moravě. Jednorázová náhrada za zřízení 

věcného břemene činí 21.500,-- Kč. 

 

7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 957/62/2020 

uzavřenou mezi Lesy České republiky, s. p., se sídlem Nový Hradec Králové, 

Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, zastoupenými …., 

generálním ředitelem, zastoupen ….., vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy, 

se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, PSČ 755 01, na základě Pověření ze dne 9. 1. 2020 



(budoucí obtížený) a Obcí Tupesy, se sídlem Tupesy č. p. 135, PSČ 687 07, IČO: 

00542393, zastoupena Mgr. Oldřichem Vávrou, starostou (budoucí oprávněný). 

Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti ve prospěch oprávněného k části služebného 

pozemku  p. č. 656/7 o výměře 9979 m2 v k. ú. Tupesy na Moravě, pro stavbu „VO 

Tupesy,U Kostela“.  

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 13.12.2019 mezi objednatelem Obcí Tupesy, 

Tupesy 135, 687 07, IČ 00542393, zast. Mgr. Oldřichem Vávrou, starostou a 

zhotovitelem SYTYS.cz s. r. o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00, Praha 8, IČ 

04342381, zast. …, jednatelem společnosti na stavbu „Tupesy, Obnova a modernizace 

místní komunikace“. Předmětem jsou vícepráce vyvolané: zejména vyšším rozsahem 

pokládky geotextilie pro sanaci zemní pláně, změnou rozsahu provedení vjezdů 

k rodinným domům, rozšířením  rozsahu chráničky pro rozvod internetu, rozšíření 

veřejného osvětlení. Cena díla se zvyšuje o 507.727,11 Kč vč. DPH. Celková cena díla 

činí: 6.422.207,11 Kč vč. DPH Termín dokončení realizace se s ohledem na vyhlášení 

nouzového stavu prodlužuje do 19.6.2020. 

 

 

9. Provedení opravy střešního pláště  skladové haly  v Tupesích bez č. p. vystavěné na 

parcele č. 1405 v předpokládané ceně 225.707,8 Kč. 

 

10. Zapojení obce Tupesy do projektu Kompostování v obcích Východní Moravy IV. a 

souhlasí s realizací projektu Kompostování v obcích Východní Moravy IV. na svém 

katastru. Realizátorem projektu je Sdružení měst a obcí východní Moravy, tř. T. Bati 

5146, Zlín, IČO: 45659168. Projekt bude předložen s žádostí o dotaci v rámci 

Operačního programu životní prostředí. Projekt bude realizován pouze v případě 

přidělení dotace. 

 

11. Realizaci akcí VO Tupesy, U Kostela a  VO Tupesy, ul. v Koutě  v rozsahu dle projektu 

zpracovaného společností MPlus elektro s.r.o., Boršice 759, IČO: 28330081, 687 09 

Boršice u Buchlovic. Akce jsou vyvolány kabelizací vedení nízkého napětí. 
 

12. Pořízení projektové dokumentace u společnosti EKOLA – Pavliš, s. r. o., Trávník 2095, 

686 03 Staré Město pro stavbu Kanalizace splašková, Tupesy, lokalita u Smaltovny za 

cenu 90.400,-- Kč bez DPH a dále pro stavbu Tupesy, parkoviště u hřiště za cenu 

52.500,-- Kč + DPH.  

 

13. Provedení stavebně správního řízení na akci „Kanalizace splašková, stoka A1G.3.1.1 

Tupesy, lokalita U Smaltovny“. 

 

14. Přípravu a realizaci výběrových řízení a realizaci akcí: Doplnění  zeleně v polní trati 

Padělky ode Drah, Drahy, Hrubé pasečky, Vyhnašov, Mrchoviště, Bílé Hory v k. ú. 

Tupesy na Moravě; dále pak akce Obnova vegetačních prvků starého úvozu – Tupesy; 

a akce Výsadby v tupeském intravilánu.  

 

15. Opětovné oslovení vlastníků v lokalitě Díly nad dědinou, kteří dosud nereagovali a 

stanovuje termín pro zaslání odpovědí do 30.7.2020. 

 



16. Přijetí dotace ve výši 475.000,-- Kč od poskytovatele Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 

90, IČO: 70891320Kč na akci Tupesy, obnova a modernizace místní komunikace Za 

humny. 

 

17. Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2128/2020/STR uzavřené mezi Zlínským krajem, tř. 

T. Bati 21, 761 90, IČO: 70891320, zast. …, hejtmanem (poskytovatel) a Obcí Tupesy, 

Tupesy 135, 687 07  Tupesy, IČO: 00542393, zast. Mgr. Oldřichem Vávrou, starostou. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace do výše 475.000,-- Kč na projekt Tupesy, 

obnova a modernizace místní komunikace Za humny. 

 

18. Přijetí daru ve výši 100.000,-- Kč od poskytovatele Nadace Synot Jaktáře 1475, 686 01 

Uherské Hradiště na akci Památník na státní návštěvu Jana Pavla II. dne 22.4.1990. 

 

19. Smlouvu o poskytnutí daru č. 8/2020 uzavřenou mezi Nadací Synot Jaktáře 1475, 686 

01 Uherské Hradiště, zast. ….., předsedkyní správní rady (poskytovatel) a Obcí Tupesy, 

Tupesy 135, 687 07  Tupesy, IČO: 00542393, zast. Mgr. Oldřichem Vávrou, starostou. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace 100.000,-- Kč na projekt vybudování 

památníku návštěvy Jana Pavla II, 22.4.1990. 

 

20. Prominutí nájemného – dluhu na nájemném – za období od 1.4.2020 do 31.5.2020  ve 

výši 12.616,-- Kč žadateli – společnosti J+J Hanák s.r.o., Buchlovice, nám. Svobody 8, 

687 08, IČ 29216605.  Důvodem je podpora zachování existence pohostinství U 

Barmana a zachování zaměstnanosti v obci ohrožené uzavřením provozoven v době od 

15.3.2020 do 11.5.2020 (25.5.2020) z důvodu trvání nouzového stavu a uzavření 

provozovny.  

 

21. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tupesy č. 

12/2020, uzavřenou mezi obcí Tupesy, Tupesy 135, 687 07 Tupesy, IČ: 00542393, 

zastoupená Mgr. Oldřichem Vávrou, starostou obce (poskytovatel) a ZO ČSOP 

Buchlovice, Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, IČ: 70967318, zast. panem …. (příjemce 

dotace) ve výši 1.000,-- Kč. 

 

22. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tupesy č. 

13/2020, uzavřenou mezi obcí Tupesy, Tupesy 135, 687 07 Tupesy, IČ: 00542393, 

zastoupená Mgr. Oldřichem Vávrou, starostou obce (poskytovatel) a Diakonií 

Broumov, sociálním družstvem, Husova 319, Velká Ves, 550 01  Broumov, IČO: 

49289977, zast. ….. (příjemce dotace) ve výši 5.000,-- Kč. 

 

23. Rozpočtové opatření č. 1/2020. 

 

24. Plán financování obnovy vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obce Tupesy 

zpracovaný v dubnu 2020 Ing. Zuzanou Kousalíkovou a Mgr. Miloslavem Cigošem. 

 

25. Zadání pro Objemovou a architektonickou studii pro akci Spolkový dům a rozhoduje o 

oslovení Ing. arch.Pokludy a Ing. arch. Hladila s žádostí o zpracování této studie.  

 



26. Provedení projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí na akci Cyklotrasa 

- Tupesy – Zlechov podél toku bezejmenného potoka propojující místní části U 

Smaltovny -  Ke Hřbitovu.  

 

 

27. Pořízení projektové dokumentace na akci „Zřízení odborné učebny polytechnické 

výchovy a její vybavení.“ 

 

28. Přípravu a podání dotační žádosti na akci „Zřízení odborné učebny polytechnické 

výchovy a její vybavení.“  A realizaci akce v případě získání podpory. 

 

Zastupitelstvo obce Tupesy 

b e r e   n a   v ě d o m í : 

 

1. Kontrolu usnesení z VIII. zasedání zastupitelstva Obce Tupesy ze dne 12.03.2020 bez 

výhrad a připomínek. 

 

2. Informace o činnosti obce v době nouzového stavu a dopadech nouzového stavu včetně     

informace o materiálním zajištění a výdajích do 31.5.2020. 

 

3. Informace o výplatě investice od WCA International s. r. o., Korunní 2569/108, 

Vinohrady, Praha 10, IČ 05823013 ve výši 100%  a ukončení investičního účtu ke dni 

24.3.2020.   

 

4. Informace o poklesu příjmů z rozpočtového určení daní za období do 1.6.2020. 

 

5. Informace o realizaci těchto investičních akcí: „Revitalizace  Tupeských tůní – mokřad 

Sítí“, „Oprava sálu kavárny pohostinství Barman“, „Doplnění míst pro sběr 

separovaného odpadu“ vč. informace o financování akcí. 

 

6. Informace o realizaci projektu Kompostování v obcích Východní Moravy III. Zejména 

pak o distribuci 79 kompostérů a spolufinancování ve výši 47.317,05 Kč a  uzavření 

smlouvy o výpůjčce 79 kompostérů uzavřenou mezi  realizátorem projektu Sdružení 

měst a obcí východní Moravy, tř. T. Bati 5146, Zlín, IČO: 45659168 zastoupenou Mgr. 

…, předsedou  a Obcí Tupesy, Tupesy 135, 687 07, IČ: 00542393 zastoupenou Mgr. 

Oldřichem Vávrou, starostou obce. 

 

7. Informace o projednání s vlastníky a nákladech na přípravu pro stavbu „Kanalizace 

splašková, stoka A1G.3.1.1 Tupesy, lokalita U smaltovny“. 

 

8. Stanovisko poskytovatele dotace u projektu „Demolice objektů č. p. 188 a 265 Tupesy“, 

č. MMR – 48626/2019-57 a sice vynětí plochy o výměře 700 m2 z parcel č. 670, 672 a 

674 z projektu následného využití části revitalizovaného území a vrácení poměrné části 

z poskytnuté dotace vztahující se k této vyjmuté ploše je tak ve výši 257.131,-- Kč. 

Zmíněná plocha bude využita pro stavbu objektu malometrážního bydlení.  

 



9. Informace o veřejném projednání studie ZTV Díly nad dědinou a vyhodnocení odpovědí 

na předložený dotazník. 

 

10. Výroční zprávu za rok 2019 Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního 

ruchu, nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice, IČ 69724636 včetně závěrečného účtu, 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrky za účetní období 2019. 

 

11. Informace o činnosti Mikroregionu Buchlov, zejména pak o přípravě projektu Efektivně 

v Mikroregionu Buchlov, o žádosti MAS Buchlov o prominutí dluhu 800.000,-- Kč.  

 

12. Informace o činnosti Svazku obcí Čistý Zlechovský potok, Zlechov 540, 68710 

Zlechov, IČ 75068664, zejména pak o valné hromadě konané dne 31.3.2020, přijetí 

pracovníka obsluhy ČOV Zlechov, administraci akce a instalace strojně stíraných česlí 

na ČOV Zlechov a přijetí Plánu obnovy vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví 

Svazku obcí a kanalizačním řádu. 

 

13. Závěrečný účet za rok 2019 Svazku obcí Čistý Zlechovský potok, Zlechov 540, 687 10 

Zlechov, IČ 75068664 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí 

Čistý Zlechovský potok za rok 2019. 

 

14. Účetní závěrku Svazku obcí Čistý Zlechovský potok, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ 

75068664 včetně výsledku hospodaření za účetní období 2019 sestavenou k 31.12.2019 

v plném jejím rozsahu.  

 

15. Informace o průběhu Konkurzu na ředitele Základní školy a mateřské školy, Tupesy,  

příspěvkové organizace a jmenování Mgr. Štěpána Kubiše do funkce ředitele  Základní 

školy a mateřské školy, Tupesy,  příspěvkové organizace. 

 

 

Zastupitelstvo obce Tupesy  

z a m í t á : 

1. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 

61383198   DIČ: CZ61383198 , č. účtu 3856680/0300. 

 

2. Zastupitelstvo obce Tupesy vyslovuje nesouhlas s tím, aby Mikroregion Buchlov 

prominul dluh MAS Buchlov ve výši 800 000 Kč. 

 

 

 

…………………………………     ……………………………. 

       Ing. Petr Kocourek            Mgr. Oldřich Vávra 

            místostarosta            starosta 


