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Zasedání zastupitelstva obce
Dne 19. 12. 2018 proběhlo 2. zasedání zastupitelstva obce. Níže jsou
uvedena usnesení k jednotlivým bodům programu.
1.
2.
3.
4.

Zahájení, určení ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Schválení programu zasedání.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Zpráva starosty.

Společnost Respono zaslala oznámení, že na základě rozhodnutí
představenstva, dojde ke zvýšení cen za poskytované služby
s účinností od 1. 1. 2019. Zvýšení výdajů pro obec Tučapy bude
přibližně o částku 35 000,- Kč/rok. Koncem příštího roku navrhuji
provést kalkulaci nákladů na provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Na valné hromadě České spořitelny bylo přijato usnesení o nuceném
přechodu všech akcií vlastněných ostatními akcionáři na hlavního
akcionáře, kterým je Erste Group Bank. Obec Tučapy vlastnila 700 akcií
České spořitelny. Za jednu kmenovou akcii bylo poskytnuto 1328 Kč.
Celková částka protiplnění tedy činí 929 600,- Kč.
V listopadu proběhl prodej nevyužívaného hasičského auta
AVIA 30DVS za částku 16 000,- Kč.
V říjnu byla podána žádost o dotaci na přístavbu MŠ – dotační titul
z IROP. Alokace byla dle dostupných informací vyčerpána během první
minuty. Dále se bude žádat o dotaci na tuto akci ve výzvě MAS
Vyškovsko – Zkvalitnění vzdělávání a celoživotního učení. Dne 27. 11.
2018 bylo na tuto akci stavebním úřadem zahájeno společné územní a
stavební řízení.
V měsíci listopadu proběhla výměna výbojek v lampách veřejného
osvětlení. Bohužel přestaly svítit některé další, takže další výměna a
opravy jsou naplánovány na 8. 1. 2019.
Porovnali jsme ceny současných dodavatelů energií (plyn, elektřina) do
obecních budov s nabídkami ostatních dodavatelů a výsledkem je
přechod odběrných míst, které spadají pod obec ke společnosti
QUANTUM. Vypočtená úspora činí cca 20 tis. ročně.
K projektu chodníku k domům č. p. 168, 177, 178 Projektová
dokumentace, je dle informací projektantky, před dokončením.
S projektantkou jsme se dohodli, aby vyvinula maximální úsilí, aby byla
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PD dokončena, zahájila se inženýrská činnost a bylo vydáno stavební
povolení, abychom do 31. 3. 2019 mohli žádat o dotaci ve výzvě MAS
Vyškovsko – Doprava a bezpečnost. Ke zdržení projekčních prací
došlo, dle informací pana Adamce, z toho důvodu, že se projekt dával
na vyjádření SÚS a Povodí Moravy a čekalo se na výsledek.
5. Schválení pravomocí starosty obce k provádění rozpočtových
opatření v plném rozsahu a jejich následnému předložení
zastupitelstvu obce k projednání.
Návrh na usnesení č. 4/2: Zastupitelstvo obce Tučapy uděluje starostovi
obce pravomoci k provádění rozpočtových opatření a jejich následnému
předložení zastupitelstvu obce k projednání na následujícím zasedání.
Usnesení č. 4/2 bylo schváleno.
6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2018.
Návrh na usnesení č. 5/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2018. Usnesení č. 5/2 bylo schváleno.
7. Projednání a schválení Pravidel rozpočtového provizoria pro
rok 2019.
Návrh na usnesení č. 6/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019. Usnesení č. 6/2 bylo
schváleno.
8. Schválení plánu inventur a složení inventarizačních komisí.
Návrh na usnesení č. 7/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje Plán
inventur a složení inventarizačních komisí na rok 2018. Usnesení č. 7/2
bylo schváleno.
9. Určení zastupitele pověřeného ke spolupráci s pořizovatelem
územně plánovací dokumentace.
Návrh na usnesení č. 8/2: Zastupitelstvo obce Tučapy pověřuje starostu
obce ke spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.
Usnesení č. 8/2 bylo schváleno.
10. Zřízení kulturního výboru.
Návrh na usnesení č. 9/2: Zastupitelstvo obce Tučapy zřizuje tříčlenný
kulturní výbor. Měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru bude
v souladu s usnesením 13/1 schváleného na zasedání zastupitelstva
obce dne 31. 10. 2018 a stanovuje se od 1. 1. 2019. Usnesení č. 9/2
bylo schváleno.
a) Volba předsedy kulturního výboru.
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Návrh na usnesení č. 10/2: Zastupitelstvo obce Tučapy volí předsedou
kulturního výboru paní Andreu Skácelovou. Usnesení č. 10/2 bylo
schváleno.
Pozn.: Odměny za funkci místostarosty a předsedy výboru se nesčítají.
b) Volba členů kulturního výboru.
Návrh na usnesení č. 11/2: Zastupitelstvo obce Tučapy volí členy
kulturního výboru pana Tomáše Kaňku a Milana Rumplíka. Usnesení č.
11/2 bylo schváleno.
Pozn.: Funkce členů výboru je vykonávána bez nároku na odměnu.
11. Zřízení výboru stavebního a pro životní prostředí.
Návrh na usnesení č. 12/2: Zastupitelstvo obce Tučapy zřizuje výbor
stavební a pro životní prostředí. Výbor bude tříčlenný. Měsíční odměna
za výkon funkce předsedy výboru bude v souladu s usnesením 13/1
schváleného na zasedání zastupitelstva obce dne 31. 10. 2018 a
stanovuje se od 1. 1. 2019. Usnesení č. 12/2 bylo schváleno.
a) Volba předsedy výboru
Návrh na usnesení č. 13/2: Zastupitelstvo obce Tučapy volí předsedou
výboru stavebního a pro životní prostředí pana Dušana Lažka.
Usnesení č. 13/2 bylo schváleno.
b) Volba členů výboru
Návrh na usnesení č. 14/2: Zastupitelstvo obce Tučapy volí členy
výboru stavebního a pro životní prostředí paní Janu Takácsovou a pana
Vlastimila Jakla. Usnesení č. 14/2 bylo schváleno.
12. Projednání a schválení investičních akcí pro období 2019 –
2022.
Pozn.:
S plánem investičních akcí přítomné seznámila pí. Skácelová.
Předsedající vyzval přítomné, aby si na příští zasedání zastupitelstva
připravili návrhy na doplnění.
Návrh na usnesení č. 15/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníku podél komunikace
II/430 k domům č.p. 168, č.p. 177 a č.p. 178 ve výzvě MAS Vyškovsko
Doprava a bezpečnost. Usnesení č. 15/2 bylo schváleno.
Návrh na usnesení č. 16/2:
Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje odkup pozemku parc. č. 42 v k.ú.
Tučapy u Vyškova za cenu 80 Kč / m2 za účelem výstavby chodníku
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podél komunikace III/37929 kolem domu č.p. 5 až č.p. 117. Kupní
smlouvu a vklad na katastr hradí kupující.
Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje zadání zpracování projektové
dokumentace pro výstavbu chodníku podél komunikace III/37929 kolem
domu č.p. 5 až č.p. 117.
Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje podání žádosti o dotaci na
výstavbu chodníku podél komunikace III/37929 kolem domu č.p. 5 až
č.p. 117 ve výzvě MAS Vyškovsko Doprava a bezpečnost
Usnesení č. 16/2 bylo schváleno.
13. Projednání a schválení prodeje částí pozemků ve vlastnictví
obce – parc. č. 1334, 2124/1, 2124/13 v k.ú. Tučapy u Vyškova.
Závěr k projednávanému bodu: Zastupitelstvo obce souhlasí se
žádostmi o odkup částí pozemků parc. č. 1334, 2124/1, 2124/13 v k.ú.
Tučapy u Vyškova. Geometrický plán, kupní smlouvy a vklad na katastr
budou hradit žadatelé. Po zpracování geometrického plánu bude
vyvěšený záměr o prodeji nemovitostí. Zpracování kupních smluv zajistí
starosta.
14. Projednání a schválení zrušení veřejného telefonního
automatu.
Závěr k projednávanému bodu: Zastupitelstvo obce Tučapy bere na
vědomí oznámení O2 o zrušení veřejného telefonního automatu,
nebude podnikat žádné kroky k jeho zachování a nemá zájem o využití
samotné telefonní budky.
Pozn.: Z tohoto automatu nebyl za poslední rok uskutečněn žádný
odchozí hovor.
15. Zpráva z jednání finančního výboru.
Závěr k projednávanému bodu: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
z jednání finančního výboru.
16. Schválení návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Tučapy na rok 2019
a střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021.
Návrh na usnesení č. 17/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje Návrh
rozpočtu ZŠ a MŠ Tučapy na rok 2019 a střednědobého výhledu na
roky 2020 a 2021 (viz příloha č. 8 a 9). Usnesení č. 17/2 bylo
schváleno.
17. Projednání a schválení žádostí o individuální dotace a finanční
dary pro rok 2019.
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Návrh na usnesení č. 18/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
individuální dotace a finanční dary na činnost následujícím spolkům a
v následující výši:
Individuální dotace:
 Paprsek Vyškov – činnost provozovny – 3 000,- Kč
 Paprsek Vyškov – činnost klubu – 3 000,- Kč
 SK Apollo Tučapy – činnost spolku, kulturní a společenské
20 000,- Kč
 SK Apollo Tučapy – Tučapské hody 2019 – 25 000,- Kč
 Junior Tučapy – 20 000,- Kč
 SDH Tučapy – 30 000,- Kč

akce –

Finanční dary:
 Myslivecký spolek Nemojany – 4 000,- Kč
 Svaz tělesně postižených v ČR – 4 000,- Kč
 Český svaz včelařů ZO Rousínov - Vítovice – 3 000,- Kč
 Tělocvičná jednota Sokol Tučapy – 5 000,- Kč
Usnesení č. 18/2 bylo schváleno.
18. Schválení Plánu financování obnovy kanalizace v obci Tučapy
na roky 2019 - 2028.
Návrh na usnesení č. 19/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje Plán
financování obnovy kanalizace v obci Tučapy na roky 2019 - 2028.
Usnesení č. 19/2 bylo schváleno.
19. Schválení výše stočného na rok 2019.
Návrh na usnesení č. 20/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
stočné pro rok 2019 ve výši 51,- Kč/m3. Usnesení č. 20/2 bylo
schváleno.
20. Projednání
a
schválení
nákupu
služeb
spojených
s provozováním
zbudované
kanalizace
v souladu
s podmínkami dotace z OPŽP.
Schválení tohoto bodu se přesouvá na další zasedání zastupitelstva.
21. Projednání vstupu obce Tučapy do Dobrovolného svazku obcí
Drahanská vrchovina.
Návrh na usnesení č. 21/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje vstup
obce Tučapy do Dobrovolného svazku obcí Drahanská vrchovina, bez
výhrad přistupuje k zakládací smlouvě a ke stanovám svazku a souhlasí
s rozhodnutím valné hromady a správní rady vydanými před vstupem
[6]

obce Tučapy do svazku. Obec Tučapy zůstane začleněná pod MAS
Vyškovsko. Usnesení č. 21/2 bylo schváleno.
22. Projednání a schválení požadavku.
Návrh na usnesení č. 22/2: Zastupitelstvo obce schvaluje, v souladu s
požadavkem XXX, zahájení vymáhání bezdůvodného obohacení za
užívání pozemků parc. č. 348/2 a 348/4 v k.ú. Tučapy u Vyškova XXX.
Usnesení nebylo schváleno.
23. Závěr.
Dne 27. 2. 2019 proběhlo 3. zasedání zastupitelstva obce. Níže jsou
uvedena usnesení k jednotlivým bodům programu.
1.
2.
3.
4.

Zahájení, určení ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Schválení programu zasedání.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Zpráva starosty.

V lednu a v únoru proběhla na obci inventarizace a nebyly shledány
žádné nedostatky.
Provoz kanalizace je zatím bez problému. V lednu bylo provedeno
čistění česlicových košů na nátocích do čerpacích stanic. V roce 2019
by měla být provedena generální oprava čerpadel.
Co se týká finanční analýzy, která nám určuje cenu stočného - na SFŽP
byla podána žádost o úpravu finanční analýzy z důvodu změny prognóz
nárůstu cen nad inflaci z 5% na 2%. Naší žádosti bylo vyhověno.
V lednu a únoru jsem v rámci urychlení zajišťoval velkou část
inženýrské činnosti týkající se projednávání projektové dokumentace na
chodník podél komunikace II/430. Konzultoval jsem stavbu na
stavebním úřadě v Rousínově, podal jsem žádosti o stanovisko na
Odboru životního prostředí ve Vyškově, na INSTU, SÚS, Odbor
dopravy a Vodoprávní úřad. Aktuálně nám chybí kladné stanovisko
PČR a SUS. PČR nebyla spokojena s osvětlením chodníku a místa pro
přecházení – zadal jsem projektantovi zpracovat výpočet osvětlení a
návrh opatření. SÚS má problém s tím, že stavbou bude dotčena
udržitelnost projektu, v rámci kterého byla provedena rekonstrukce
komunikace II/430 a která trvá do 30. 12. 2020. Pokud se tedy podaří
dokončit projekt a zažádat o dotaci, bude možné zahájit stavební práce
až po skončení udržitelnosti rekonstrukce komunikace II/430, tedy
v roce 2021.
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S projektantem a na stavebním úřadě v Rousínově jsem konzultoval
námi zamýšlenou stavbu chodníku podél komunikace III/37929 kolem
domu č.p. 5 až č.p. 117 a zjistil jsem, že termín podání žádosti o dotaci
31.3.2019 je nereálný. Prozatím jsem tedy soustředil všechny síly na
dokončení dokumentace a podání žádosti na chodník podél II/430 a
činnosti související s tímto projektem jsem z časových důvodů odložil.
Dne 26. 2. 2019 byla obec Tučapy přijata do Dobrovolného svazku obcí
Drahanská vrchovina. Svazek zkouší žádat na Krajském úřadu JmK o
dotace na velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný
komunální odpad pro každou členskou obec a dále o nůžkové stany
8x4 m také pro každou členskou obec.
Mikroregion Rakovec také žádá na Krajském úřadu JmK o dotace.
Jedná se o 3 nůžkové stany 3x6 m, které jsou propojitelné a 10 ks
pivních setů. Tento majetek by byl sdílený pro členské obce - Tučapy,
Komořany, Podbřežice, Rousínov, Olšany a Habrovany.
5. Projednání a schválení rozpočtového opatření 8/2018.
Návrh na usnesení č. 4/3: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2018. Usnesení č. 4/3 bylo schváleno.
6. Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Tučapy za
období 12/2014 – 12/2018.
Návrh na usnesení č. 5/3: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje Zprávu
o uplatňování územního plánu Tučapy za období 12/2014 - 12/2018.
Usnesení č. 5/3 bylo schváleno.
7. Projednání a schválení investičních akcí pro období
2019 - 2022.
Návrh na usnesení č. 6/3: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
investiční akce. Usnesení č. 6/3 bylo schváleno.
Pozn.: Plán investičních akcí najdete dále ve zpravodaji.

8. Projednání a schválení návrhu Smlouvy o zřízení věcného
břemene E.ON.
Návrh na usnesení č. 7/3: Zastupitelstvo obce Tučapy svaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene E.ON a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení č. 7/3 bylo schváleno.
9. Projednání a schválení prodeje části pozemku parc. č. 2124/4
v k. ú. Tučapy u Vyškova, označenou dle geometrického plánu
453-317/2018 novým parc. č. 2124/21.
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Návrh na usnesení č. 8/3: Zastupitelstvo obce Tučapy prodává část
pozemku parc. č. 2124/1 v k.ú. Tučapy u Vyškova, označený dle
geometrického plánu č. 453-317/218 novým parc.č. 2124/21 do
SJM XXX. Žádost je evidována pod č.j. 145 / 2018. Výměra pozemku
činí 9m2 a bude prodána za 100 Kč/m2. Celkem tedy 900,-Kč. Kupující
hradí geometrický plán, sepsání kupní smlouvy a poplatek za vklad do
katastru nemovitostí. Usnesení č. 8/3 bylo schváleno.
10. Projednání a schválení prodeje části pozemku parc. č. 2124/13
v k. ú. Tučapy u Vyškova, označenou dle geometrického plánu
451-215/2018 dílem „b“.
Návrh na usnesení č. 9/3: Zastupitelstvo obce Tučapy prodává část
pozemku parc. č. 2124/13 v k.ú. Tučapy u Vyškova, označený dle
geometrického plánu č. 451-215/218 dílem „b“ do spoluvlastnictví XXX.
Žádost je evidována pod č.j. 148 / 2018. Výměra pozemku činí 34m2 a
bude prodána za 100 Kč/m2. Celkem tedy 3400,-Kč. Kupující hradí
geometrický plán, sepsání kupní smlouvy a poplatek za vklad do
katastru nemovitostí. Usnesení č. 9/3 bylo schváleno.
11. Projednání a schválení žádosti o prodej pozemku ve
vlastnictví obce – parc. č. 4/4 v k.ú. Tučapy u Vyškova.
Návrh na usnesení č. 10/3: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje prodej
pozemku parc. č. 4/4 v k.ú. Tučapy u Vyškova za následujících
podmínek: kupující uhradí odhad ceny nemovitosti, sepsání kupní
smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo ukládá starostovi vstoupit do jednání se sl. XXX, jestli by
nám byla ochotna okolní pozemky prodat. Usnesení č. 10/3 nebylo
schváleno.
12. Projednání a schválení obnovy výstražné sirény.
Návrh na usnesení č. 11/3: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
výměnu výstražné sirény, za sirénu s dálkovým ovládáním s napojením
na operační středisko HZS JmK. Usnesení č. 11/3 bylo schváleno.
13. Projednání a schválení žádostí o dotace z JmK.
Návrh na usnesení č. 12/3: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
podání žádostí o dotace z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na
následující dotační tituly:
DT 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti - Revitalizace sociálního zázemí a podlah Obecního úřadu
– náklady 172 000 Kč
DT 5 - Obecní knihovny - Dokončení revitalizace místní knihovny
Tučapy – náklady 83 550 Kč
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DT 7 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a
zřizování veřejné zeleně - Obnova komunální techniky – náklady 187
970 Kč
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zpracování a podání žádostí o
dotace na tyto DT.
Usnesení č. 12/3 bylo schváleno.
14. Projednání a schválení pasportu veřejného osvětlení.
Návrh na usnesení č. 13/3: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
zadání pasportu a studie revitalizace veřejného osvětlení a vypracování
energetického posudku a žádosti o dotaci v programu EFEKT 2017 –
2021, dle přiložené nabídky. Usnesení č. 13/3 bylo schváleno.
15. Revokace usnesení č. 10/20 ze dne 26. 9. 2018 – věcné
břemeno přístupu na pozemek.
Návrh na usnesení č. 14/3: Zastupitelstvo obce Tučapy revokuje
usnesení č. 10/20 ze dne 26. 9. 2018. Zastupitelstvo obce má za to, že
současný stav propachtování pozemku parc. č. 348/9 společnosti
Rostěnice a.s., je dostatečný právní titul i pro přejezd zemědělské
techniky. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi, aby o tomto informoval
žadatele, společnost Rostěnice, a.s. Usnesení č. 14/3 bylo schváleno.
16. Projednání a schválení přistoupení obce Tučapy do Sdružení
místních samospráv ČR.
Návrh na usnesení č. 15/3: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
přistoupení obce Tučapy do Sdružení místních samospráv ČR na
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních
samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné
přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od
jednání zastupitelstva obce. Usnesení č. 15/3 bylo schváleno.
17. Projednání a schválení přistoupení obce Tučapy do Svazu
měst a obcí ČR.
Návrh na usnesení č. 16/3: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
přistoupení obce Tučapy do Svazu měst a obcí ČR na základě § 46 a
§ 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné
přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Svazu
měst a obcí ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva
obce. Usnesení č. 16/3 bylo schváleno.
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18. Projednání pasportu dešťové kanalizace.
Návrh na usnesení č. 17/3: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
zadání pasportu dešťové kanalizace, který nabízí Vysoké učení
technické v Brně. Usnesení č. 17/3 nebylo schváleno.
19. Interpelace a závěr.
Dne 28. 3. 2019 proběhlo 4. zasedání zastupitelstva obce. Níže jsou
uvedena usnesení k jednotlivým bodům programu.
1. Zahájení.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3. Schválení programu zasedání.
4. Zpráva starosty.
Provoz kanalizace je bez problému. Na čerpadlech v čerpacích jímkách
u hasičky a u státní nebyl od zahájení provozu prováděn žádný servis.
Měly by být pravidelně prováděny následující úkony - kontrola
izolačního odporu, výměna provozního prostředku (olej), kontrola
ucpávky, měření odběru motoru, atd. Tento servis budu objednávat u
firmy WILO, která je výrobcem čerpadel, která vlastníme.
Akce chodník u silnice II/430 – projektová dokumentace pro územní
řízení je dokončena, tento týden, jsem obdržel zbývající kladné
stanovisko z Odboru dopravy. Zkompletuji dokladovou část a projekt
podám na stavební úřad s žádostí o územní rozhodnutí. V současné
době se zpracovává projektová dokumentace na stavební povolení.
Podat žádost o dotaci na MAS Vyškovsko, což bylo původně
zamýšleno, nestihneme. V průběhu roku by měl být vypsán DT ze
státního fondu dopravní infrastruktury, takže bychom mohli zažádat
v tomto. Jediné co stavbu brzdí, je udržitelnost rekonstrukce silnice
II/430, která je až do konce roku 2020, dříve je možno začít jedině se
souhlasem dotačního orgánu. Vstoupím ještě do jednání s dotačním
orgánem, zda by nám ke stavbě neudělil souhlas.
Výsledky žádostí o dotaci na přístavbu MŠ – dotační titul z IROP stále
nejsou známy. Do konce března bude podána žádost o dotaci přes
MAS Vyškovsko.
Dne 18. 3. navštívil naši obec pan senátor Ivo Bárek. Probrali jsme
naše investiční akce a rozvoj obce a v případě potřeby se na něj
můžeme obrátit.
Dne 26. 3. proběhlo setkání starostů mikroregionu Rakovec a
Drahanská vrchovina s výkonným ředitelem Respona. Probírali se
problémy se svozem odpadu v některých obcích v zimním období. Dále
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problém s prodejem vytříděného plastu – Čína, která tento odpad
odebírala, jej už nechce, údajně se jí vyplatí vyrábět potřebné materiály
přímo z ropy. Část plastu zpracuje spalovna a část se daří udat do
cementáren.
Zjišťovali jsme možnost osazení zpomalovacího semaforu na státní
silnici a bylo nám sděleno, že PČR tomuto řešení není nakloněna a
nebude ho podporovat, tudíž od ní, jako od účastníka řízení, nezískáme
kladné stanovisko.
Na pracovním jednání zastupitelstva jsme mj. probrali umístění
odpadkových košů v obci a vychází nám cca 15 košů včetně
autobusových zastávek.
Do investičních akcí na tento rok byla zařazena i stavba garáže pro
hasičské auto a přípojka elektřiny na velké hřiště.
5. Projednání a schválení rozpočtu obce Tučapy na rok 2019.
Návrh na usnesení č. 3/4: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
rozpočet obce Tučapy na rok 2019 v členění na oddíl a paragraf.
Usnesení č. 3/4 bylo schváleno.
6. Projednání a schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce
Tučapy na roky 2020 – 2021.
Návrh na usnesení č. 4/4: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Tučapy na roky 2020 - 2021.
Usnesení č. 4/4 bylo schváleno.
7. Schválení inventur k 31. 12. 2018.
Návrh na usnesení č. 5/4: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje
inventarizační zprávu k inventuře za rok 2018. Usnesení č. 5/4 bylo
schváleno.
8. Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene
E.ON.
Návrh na usnesení č. 6/4: Zastupitelstvo obce Tučapy svaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene E.ON č.: PV-014330052544/001 a pověřuje
starostu k jejímu podpisu. Usnesení č. 6/4 bylo schváleno.
9. Interpelace a závěr.
za OZ Ing. Lukáš Marišler
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Další informace z Obecního úřadu
Provoz kanalizace
Splašková kanalizace je v majetku obce Tučapy a jako obec ji take
provozujeme a řešíme veškeré poruchy na ní.
Rád bych tedy připomněl, že do kanalizace nepatří jednorázové vlhčené
ubrousky, dámské hygiencké potřeby a tuk nebo olej ze smažení.
Všechny tyto předměty a látky vedou k ucpávání čerpadel a výtlačného
potrubí z nich.
Dne 3.4. večer se ucpalo výtlačné potrubí z čerpací jímky u hasičky a
bylo nutné jej propláchnout tlakovou vodou za spolupráce JSDH
Tučapy. Práce trvaly do 22 hod.
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Žádám Vás tedy, abyste olej ze smažení nedělních řízků nevylévali do
záchodu nebo do dřezu, ale nalili jej do PET lahve a vyhodili spolu s
komunálním odpadem do popelnice.
Pořádek v obci
Dále apeluji na udržování pořádku v obci. Nedopalky od cigaret, zbytky
obalů od potravin před obchodem, na dětském hřišti, na zastávkách, u
rybníka a dalších místech, svědčí o tom, že někteří z nás po sobě
neuklízí a znečišťování okolí je jim lhostejné. Věříme, že plánovaná
instalace odpadkových košů v obci tuto situaci výrazně zlepší.
Všechny, kterým vzhled obce není lhostejný a chtěli by přiložit ruce k
dílu, zveme na brigádu ke Dni Země 2019, který pořádá Junior Tučapy
a Kulturní výbor obce a v rámci kterého budeme uklízet dětské hřiště a
okolí potoka Habrůvka. Více informací najdete dále ve zpravodaji.
Jménem Obecního zastupitelstva Vám přeji krásný jarní čas plný slunce
a pohody.

za OZ Ing. Lukáš Marišler

Připravujeme

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2019:
BEZ DOTACE

S NUTNOU DOTACÍ
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PŘÍPRAVA
PROJEKTU

Realizace přístavby
Oprava hracích prvků
MŠ Tučapy – bude se
dětského hřiště u školy.
odvíjet od dotace.

Výstavba chodníku od
č.p.4 po č.p.117.

Údržba a opravy
chodníků.

Realizace výstavby
chodníku podél sil.
II/430 k domům
v zatáčce směrem na
Vyškov - bude se
odvíjet od získání
stavebního povolení a
dotace.

Příprava studie
chodníku na Komořany.

Nákup a instalace
odpadkových košů.

Dokončení revitalizace
obecní knihovny.

Pasport, studie a
žádost o dotaci na nové
veřejné osvětlení.

Nákup a instalace
laviček.

-

Výsadba zeleně.

-

Garáž pro hasičské
auto.
Obnova výstražné
sirény.
Výstavba pergoly u
rybníka.

Pasport, studie a
žádost o dotaci na nový
rozhlas.
Studie víceúčelového
domu.

-

-

-

-

-

-

Děje se u neziskovek
TJ SOKOL TUČAPY
Tělocvičná jednota Sokol Tučapy Vás zve na akce, které bude pořádat
v r. 2019.
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Dne 21. 4. 2019 se bude konat v Pohostinství Pod Lípou Velikonoční
turnaj ve stolním tenise O pohár starosty obce Tučapy.
Kategorie:
Do 18 let – začátek v 15 ,00 hod
Od 18 let – začátek od 17,00 hod
Dále pro Vás připravujeme Turnaj v nohejbale O pohár starosty obce
Tučapy, termín akce bude ještě upřesněn.
Dne 28.12.2019 pro Vás připravujeme v Pohostinství Pod lípou tradiční
Vánoční turnaj ve stolní tenise O pohár starosty obce Tučapy.
Kategorie :
Do 18 let – začátek v 15 ,00 hod
Od 18 let – začátek od 17,00 hod
Na tyto akce srdečně zvou sportovce i příznivce sportu členové Sokola
Tučapy.
Za TJ Sokol Tučapy starosta Sokola Tučapy p. Eduard Formánek.
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APOLLO TUČAPY
V posledním březnovém víkendu jsme se s těžkým srdcem rozloučili
s pohádkou Princové jsou na draka.
V sobotu v 10 hodin jsme hráli charitativní představení v Domově
Hvězda v Hvězdlicích. Toto představení je pro nás nejmilejší, máme
dobrý pocit z toho, že naše divadlo vykouzlí úsměv na tvářích babiček a
dědečků. Dovezli jsme pro všechny něco na mlsání a na oplátku jsme
dostali dort ve tvaru draka. Bylo to milé a dojemné setkání.
Z Hvězdlic jsme jeli do Hlubočan, tam představení začínalo v 15 hodin.
Čekaly na nás domácí frgály a zabijačkové speciality a hlavně milé a
srdečné publikum.
Potom už jsme spěchali do Dražovic na představení v 18 hodin. Místní
Eurotělocvičnou se nesly písničky do celých Dražovic a bylo hezké,
když si diváci notovali s námi.
V neděli jsme hráli v 15 hodin v Rousínově a v 18 hodin v Ježkovicích.
Mile nás překvapilo, že i přes krásné, slunečné počasí diváci dali
přednost divadlu před výletem do přírody.
A co nás čeká teď? Dne 30. 4. 2019, jako každý rok, proběhne Pálení
čarodějnic. Organizace akce bude stejná jako v loňském roce. Sraz
všech čarodějnic a čarodějů bude na malém hřišti za školou. Čas ještě
upřesníme. Bude spousta soutěží, u Kalivodů potom spálíme
čarodějnici a opečeme špekáčky.
Všem spoluobčanům přejeme krásné jaro a pořád úsměv na tváři.
Za Apollo Tučapy Martina Babyrádová
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JUNIOR TUČAPY
Informace o činnosti spolku JUNIOR Tučapy, z. s. - 2019
„Sportovní hry“ – možnost sportovního vyžití
- pravidelně každý pátek na hřišti za školou (jaro/léto),
tělocvična za obchodem se využívá v období podzim/zima
od 17:00 – 18:00 (předškoláci)
od 18:00 – 20:00 (starší děti)
Na zimu se pohybové aktivity přesunuly ze hřiště za školou do
tělocvičny za obchodem, kde se hrají především míčové hry, florbal atd.
Pro obohacení sportovních her jsme zakoupili basketbalový koš, který
jsme instalovali do prostoru tělocvičny.

Foto 1: Sportovní hry - probíhání pod švihadlem
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Akce – oprava (utěsnění) obtokového potrubí odkalovací nádrže
(březen 2019)

Foto 2: výkopové práce při opravě obtokového potrubí odkalovací
nádrže

Poděkování
Na závěr příspěvku bych chtěl jménem vedení spolku JUNIOR Tučapy
poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili realizaci akcí
pořádaných naší organizací.

Dne 15. 3. 2019
Dušan Lažek
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Děje se ve škole a školce
Okénko do dějství v Mateřské škole Tučapy
Jednoho krásného dne šla červená Karkulka za babičkou. V košíčku
pro ni měla vínečko a Koblížek, ale ten ji cestou utekl. Koblížek se
vesele kutálel lesem a potkal medvěda, zajíčka a nakonec lišku. Ale
liška neměla čas se s Koblížkem vybavovat, protože vezla na ocásku
Budulínka do liščí nory za liščaty. Pospíchala kolem perníkové
chaloupky, kde na ní zamávala Ježibaba, která zase čekala na Jeníčka
s Mařenkou, ale ti se zapovídali s neposednými kůzlátky a radili jim, jak
poznají svou maminku od vlka. Ale vlka nikde nebylo, protože pořád
slídil v lese na Koblížka a na Karkulku, ale místo toho potkal slepičku,
která sháněla vodu pro svého kohoutka… Už víte, o čem si ve školce
povídáme? Čteme si pohádky, hrajeme si je a převlékáme se za
pohádkové postavy. Navštívilo nás i maňáskové divadlo s krásným
představením. A protože se nám pohádky a příběhy moc zalíbily,
přinesli jsme si do školky svou nejoblíbenější knížku a co více, my si i
vyrobili první pohádkové leporelo. Navštívili jsme obecní knihovnu, kde
nám hodná paní knihovnice vysvětlila, jak to v takové knihovně chodí,
jak se máme správně chovat ke knížkám, jaké skrývají příběhy a někdy
i tajemství, a co všechno zajímavého se z nich můžeme dozvědět. A
protože rosteme jako z vody a některým pohádkovým knížkám jsme už
odrostli, rozhodli jsme se ve školce uspořádat BURZU KNIH. Nosíme
do školky knížky, které už máme dávno přečtené a chceme, aby udělaly
radost i jiným dětem. Paní učitelky je pak pěkně připraví k prodeji pro
další maminky a tatínky, babičky a dědečky, aby je mohli číst dalším
malým dětem. A my si zase s maminkou a tatínkem za utržené penízky
koupíme jiné knížky pro větší děti.
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Přes zimu jsme sáňkovali, bobovali, stavěli sněhuláky a pořádali jsme
závody v zimních sportech… ale… jaro už je tu…
Sníh roztál, kaluže rozmrzly, na rybníku už se nedá bruslit a z kopců se
už nedá sáňkovat… zima už je pryč a pomalu přichází JARO. Při
procházkách do okolí jsme si s dětmi nasbírali kočičky a našli jsme i
první sněženky a fialky. Postupně si vyrábíme herbář jarních květin.
Za chvíli bude čas na probouzení broučků, které jsme na podzim uspali.
Chtěli bychom je probudit ze zimního spánku a uvítat s nimi jaro i ve
školce. A tak jsme si připravili jarní putování za broučky spojené
s malým zahradničením. Každý si v okolí školky najde svého broučka,
s maminkou, tatínkem, babičkou, dědou, tetou nebo strýčkem si
zasadíme jarní květiny do květináčů a zkusíme si na naší školní
zahradě založit záhonky a zasít ředkvičky, špenát a jinou zdravou
zeleninku. Uvidíme, jak nám tam rostlinky porostou. Když se o ně
budeme dobře starat a hezky je zalévat, třeba nám vyroste i kouzelná
fazole!
Ani předškoláci nezahálejí. Blíží se zápis do školy, a proto nacvičují na
lekcích se sovičkou Rozárkou. Učí se jak správně držet tužku, procvičují
hrubou a jemnou motoriku, poznávají geometrické tvary, procvičují
matematické představy a další a další důležité vědomosti a dovednosti,
které se jim ve škole náramně hodí.
A my ostatní máme také ještě moc práce, vyrábíme drobnosti na
velikonoční středověký jarmark. Přijďte se na něj podívat, něco pěkného
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si vyrobit anebo koupit nějakou drobnost pro jarní a velikonoční
potěšení. Rádi Vás tam přivítáme.
A nezapomeňte… 14. května je zápis do školky… těšíme se na nové
kamarády!
Denisa Medunová, vedoucí učitelka MŠ

Okénko do dějství v Základní škole Tučapy
Velkou radost nám udělalo počasí, když nám po dlouhém čekání
nasněžilo. Ani chvíli jsme neváhali, oprášili boby, sáně a vyběhli na
kopec vedle školy. I přes malé množství sněhu, které nám zima letos
nadělila, si zimní sporty neodepíráme a jezdíme bruslit na zimní stadion
do Vyškova. Nejen dětem se tato aktivita zamlouvá. Rádi si s našimi
žáky jezdí zasportovat i jejich rodiče.
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Pololetní vysvědčení jsme oslavili společně s rodiči při večerním
zájezdu do Planetária v Brně.
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Také v letošním školním roce pokračujeme v řadě akcí, které
organizujeme pro žáky současné i budoucí, veřejnost a okolní školy.
Přičemž řada akcí probíhá často ve spolupráci s rodiči, za to jim patří
velký dík!
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Na začátku měsíce února se konal Den otevřených dveří. Dopoledne
měli nejen rodiče možnost nahlédnout do přímé vzdělávací činnosti
v Mateřské škole. Odpoledne pak v Základní škole po zahájení akce
dětmi z dramatického kroužku – s názvem Lesní škola v Tučapech, si
mohli vyzkoušet práci s keramickou hlínou a vyrobit si sovu Rozárku
nebo sledovat pokusy, které prováděli sami žáci. Nechyběla ochutnávka
oblíbených pomazánek našich dětí ve školní jídelně.
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Před jarními prázdninami jsme se už symbolicky rozloučili s chladnějším
obdobím v karnevalových maskách a přáli si, aby už přišlo jaro.
U takové nálady ještě plánujeme setrvat a kromě jarních výzdob se již
v současné době postupně připravujeme na Velikonoce. Akce se
uskuteční v pondělí 15. dubna 2019. Dopoledne se bude konat tradiční
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průvod – koledování v obci a odpoledne jarmark ve středověkém stylu.
Můžeme prozradit, že akce bude jistě pro návštěvníky opět netradiční a
je určitě na co se těšit!
V rámci příprav budoucích prvňáků probíhají v současné době Lekce
s Rozárkou pro předškoláky a budou pokračovat i po zápisu do 1.
ročníku, který se bude konat 4. dubna 2019.
Mgr. Alžběta Záhoříková, ředitelka školy
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K
zápisu potřebuje zákonný zástupce
rodný list dítěte a občanský průkaz.
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Více informací naleznete na webových stránkách školy
www.zsmstucapy.cz

Návštěvníci v dobovém kostýmu vítáni!
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Oznámení

[34]
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Plán kulturních a sportovních akcí v obci

DATUM

NÁZEV AKCE

HLAVNÍ POŘADATEL

20.4.

Den Země

Junior Tučapy + Kulturní
výbor obce

21.4.

Velikonoční turnaj ve
stolním tenise

Sokol Tučapy

30.4.

Pálení čarodějnic

Apollo + Junior

Dětský den

SDH

15.6.

Tučapská Desítka

Kulturní výbor obce

6.7.

Turnaj v malé kopané

Junior Tučapy

20.7.

Neckyáda

Apollo + Junior

31.8.

Hasičská soutěž

SDH

14.9.

Tučapské hody

Apollo + Kulturní výbor
obce

5.10.

Gulášfest

Kulturní výbor obce

23.10.

Trénink paměti pro
seniory

Kulturní výbor obce

listopad

Rozsvěcení vánočního
stromu

ZŠ a MŠ a kulturní výbor
obce

7.12.

Mikulášská besídka

Apollo Tučapy

28.12.

Vánoční turnaj ve stolním
tenise

Sokol Tučapy

červen
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Pro pobavení
Má-li
se
člověk
Jan Amos Komenský

stát

člověkem,
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musí

se

(TAJENKA).
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