
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 

II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Tupesy 

konaného dne 15.12.2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti nad tělocvičnou 

 
 
Zastupitelstvo obce Tupesy 

s c h v á l i l o : 

1. Program jednání II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Tupesy konaného dne 15.12.2022 
včetně doplnění o bod Volba návrhové komise, Smlouva o smlouvě budoucí, Příspěvek MAS 
Buchlov, Žádost o dotaci a změnu bodu č. 9 Rozpočet obce Tupesy na rok 2023, který se mění 
na bod Rozpočtové provizorium obce Tupesy na rok 2023. 

2. Ověřovatele zápisu Ing. Bohuslavu Šimonovou a Františka Mikulu.  

3. Složení návrhové komise: Bc. Jiří Kula, Ing. Petr Kaňovský, PhD.   

4. Členy výborů zřízených zastupitelstvem obce Tupesy následovně: 

- finanční výbor: Ing. Roman Bureš, Ing., Mgr. Josef Trubačík, 

      - kontrolní výbor: Ing. Tomáš Kubíček, Mgr. Kateřina Vávrová. 

5. Zastupitelstvo obce Tupesy zřizuje výbor pro elektronickou prezentaci obce v počtu pěti 
členů s předsedou Ing. Petrem Kaňovským, Ph.D. a jeho členy: Ing. Tomáš Burda, Marián 
Hroza, Petr Bajer, Mgr. Oldřich Vávra. 
 
6. Zastupitelstvo obce Tupesy zřizuje výbor zemědělský a životního prostředí v počtu pěti členů 
s předsedou Ing. Tomášem Burdou a jeho členy: Drahoslav Kňourek, Ing. Miloslav Cigoš, 
Margita Balaštíková, Petr Kočenda. 
 
7. Zastupitelstvo obce Tupesy zřizuje stavební výbor v počtu pěti členů s předsedou Ing. 
Bohuslavou Šimonovou a jeho členy: Ing. Libor Vrána, Ing. Libor Vrána ml., Ing. Miloslav 
Cigoš, Miloslav Brlovský. 

8. Zastupitelstvo obce Tupesy zřizuje školský a kulturní výbor v počtu devíti členů s předsedou 
Ivanou Smětákovou a jeho členy: Mgr. Gabriela Marková, Mgr. Ivana Kocourková, Mgr. 
Štěpán Kubiš, Mgr. Lucie Kedroňová, Pavel Churý, Ing. Tomáš Kubíček, Tomáš Kučera, 
Vlastimil Kňourek. 

9. Zastupitelstvo obce Tupesy zřizuje sociální výbor v počtu tří členů s předsedou Františkem 
Mikulou a jeho členy: Mgr. Gabriela Marková, Jiří Komínek. 

10. Zastupitelstvo obce Tupesy zřizuje výbor pro občanské záležitosti v počtu pěti členů 
s předsedou Mgr., MgA. Filipem Mackem a jeho členy: Mgr. Tereza Šimoníková, Veronika 
Šimčíková, Růžena Dohnalová, Jana Slováčková. 



11. Zastupitelstvo obce Tupesy v souladu s nařízením vlády č. 338/2019 ze dne 9.12.2019 
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce – předsedy výboru ve 
výši 2.200,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.1.2023. 

 

12. Zastupitelstvo obce Tupesy v souladu s nařízením vlády č. 338/2019 ze dne 9.12.2019 
stanoví odměnu za výkon funkce místostarostky jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 
ve výši 9.400,-- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována s účinností od 1.1.2023. 

 

13. Zastupitelstvo obce Tupesy na základě ustanovení § 6 odst. 1 písmeno c) a odst. 5 písmeno 
a) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v aktuálním znění, a ustanovení § 35 odst. 1 a § 84 odst. 2 písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v aktuálním znění: stanovuje pana Bc. Jiřího Kulu určeným 
zastupitelem pro územní plánování.  

14. Rozpočtové provizorium Obce Tupesy na rok 2023. Do schválení rozpočtu se hospodaření 
obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, měsíční výdaje se tedy budou 
hradit ve výši 1/12 ročních rozpočtovaných nákladů roku 2022. Navíc lze přednostně hradit 
závazky z uzavřených smluv a příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci. Schválená 
pravidla rozpočtového provizoria budou zveřejněna podle §13, odst. 6, zákona č. 250/2000. Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příjmy a výdaje uskutečněné 
v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu daného roku po jeho 
schválení.  

15. Neinvestiční příspěvek Základní a mateřské školy, Tupesy, příspěvkové organizace pro rok 
2023 ve výši 2.300.000,-- Kč. 

16. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Tupesy, IČ 00542393 na období 2024 – 2025. 

17. Odpisový plán obce Tupesy na rok 2023. 

18. Rozpočtové opatření č. 6/2022 Obce Tupesy, IČ 00542393. 

 

19. Rozpočet Základní a mateřské školy, Tupesy, příspěvkové organizace na rok 2023. 

 

20. Střednědobý výhled rozpočtu Základní a mateřské školy, Tupesy, příspěvkové organizace 
na období 2024 – 2025. 

21. Odpisový plán Základní a mateřské školy, Tupesy, příspěvkové organizace na rok 2023. 

22. Plán inventur roku 2022 včetně příkazu k provedení inventur za období roku 2022. 

 

23. Smlouvu o dílo č. 3667 uzavřenou mezi Obcí Tupesy, Tupesy 135, 687 07 Tupesy, IČ 
00542393 (objednatel) a Kavyl, spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, DIČ 
CZ49975358 (zhotovitel). Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Okolí památníku Jana Pavla 
II. v Tupesích – Sadové úpravy“ za cenu 270.924,14 Kč vč. DPH.  

 



24. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330061459/002-ADS uzavřenou mezi Obcí 
Tupesy, Tupesy 135, 687 07, IČO 00542393 (povinná) a EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400 (oprávněná). Smlouva se sjednává za účelem umístění 
distribuční soustavy „kabelové vedení NN“, na pozemku parc. č. 5882/3 v katastrálním území 
Tupesy na Moravě, obec Tupesy. Název stavby „Tupesy, Díly od Borš., Cholasta, smyčka NN“. 
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1.800,-- Kč. 

 

25. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. OT-001030079886/001-MPEL 
uzavřenou mezi Obcí Tupesy, Tupesy 135, 687 07, IČO 00542393 (povinná) a EG.D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400 (oprávněná). Smlouva se sjednává 
za účelem umístění distribuční soustavy „kabelové vedení NN – 10 m“, na pozemku parc. č. 
71, 72 v katastrálním území Tupesy na Moravě, obec Tupesy. Název stavby „Tupesy, Vašíček, 
kabel NN“. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 2.000,-- Kč. 

 

26. Smlouvu o nájmu bytu uzavřenou mezi Obcí Tupesy, Tupesy 135, 687 07 Tupesy, IČO: 
542393 (pronajímatel) a panem … (nájemce). Předmětem smlouvy je nájem bytu, který 
se nachází v domě č. p. 346 v obci Tupesy a k. ú. Tupesy na Moravě. Nájem je ujednán na dobu 
určitou od 1.1.2023 do 30.04.2023. Nájemné činí 5.361,-- Kč/měs.  

 

27. Podání žádosti o dotaci na akci Revitalizace vstupních a společných prostor MŠ Tupesy 
z PRV a cenový marketing.  

 

28. Stanovy Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu ze dne 
23.11.2022. 

 

29. Členský příspěvek Mikroregionu Buchlov pro rok 2023 ve výši 80,-- Kč/občan. 

 

30. Členský příspěvek MAS Buchlov pro rok 2023 ve výši 50,-- Kč/občan.  

 

31. Administraci k podání žádosti o dotaci v Havarijním programu MK ČR na rekonstrukci 
střechy Muzea keramiky, č. p. 118, parce. č. 101 v k. ú. Tupesy na Moravě.  

 
Zastupitelstvo obce Tupesy 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  : 

 

1. Kontrolu usnesení z I. ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Tupesy ze dne 17.10.2022 
bez výhrad a připomínek. 

2. Složení povodňové komise a krizový štáb obce následovně: Bc. Jiří Kula, Ivana Smětáková, 
Pavel Churý, Tomáš Bártek, Mgr. Štěpán Kubiš, Simona Kučíková, Martin Slezák. 

3. Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy, Tupesy, příspěvkové organizace, 687 07 
Tupesy 112, IČO: 75021641 o činnosti školy ve školním roce 2021 – 2022. 



 
4. Dohodu o skončení užívání bytu ze dne 31.07.2022 uzavřenou mezi Obcí Tupesy, Tupesy 
135, 687 07 Tupesy, IČ 00542393 a panem … . Předmětem dohody je ukončení užívání bytu 
č. 346/1 v 2. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 346 k datu 31.12.2022. Stanovené 
nájemné činilo 4.896,-- Kč. 
 
5. Oznámení o ukončení administrace žádosti o dotaci v rámci PRV „Revitalizace vstupních a 
společných prostor MŠ Tupesy 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje – zamítnutí dotace.  
 

6. Informace o činnosti svazku obcí Čistý Zlechovský potok, zejména o jednání VH dne 
01.11.2022. 

 

7. Informace o realizaci a administraci akce Obnova vegetačních prvků starého úvozu – Tupesy 
včetně podání a proplacení žádosti o dotace č. 3 ve výši 59.617,81 Kč.   

 

8. Informace o realizaci a administraci akce Doplnění zeleně v polní trati Padělky ode Drah, 
Drahy, Hrubé Pasečky, Vyhnašov, Mrchoviště, Bílé Hory v k. ú. Tupesy na Moravě včetně 
podání a proplacení žádosti o dotace č. 3 ve výši 1.341.629,41 Kč.  

 

9. Informace o ukončení realizace akce VO Tupesy Za Chaloupkama I včetně kolaudace.  

 

10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění ubytovací kapacity č. D/1807/2022/KH uzavřený mezi 
Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČO 70891320 (kraj) a Obcí Tupesy, Tupesy 135, 
687 07 Tupesy, IČO 00542393 (provozovatel ubytovacího zařízení). 

 

11. Seznam osob, se kterými byla ukončena nájemní smlouva na sociální bydlení: k 31.08.2022 
… a seznam osob, se kterými byla ukončena nájemní smlouva na byty pro seniory: k 15.09.2022 
… . 

 

12. Seznam osob, se kterými byla k 01.12.2022 uzavřena nájemní smlouva na sociální bydlení: 
…, … a seznam osob, se kterými byla k 01.12. 2022 uzavřena nájemní smlouva na byty pro 
seniory: …. 
 

13. Informace o konání VH Honebního společenstva Tupesy – Břestek dne 15.11.2022.  

 
 
 
 
…………………………..      ……………………………. 
     Ivana Smětáková                Bc. Jiří Kula 
        místostarostka            starosta 
 
 
 


