Obec Tupadly
zastupitelstvo obce
Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 30.11.2014 od 14:32 hodin.
Přítomni:
Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která je nedílnou
součástí tohoto zápisu
Ostatní přítomní: dle prezenční listiny přítomných
Omluveni (členové zastupitelstva obce): pan Karel Šula, pan Jiří Křováček
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel:

Škůrková Blanka

Ověřovatelé zápisu: Bc. Lopková Miluše a RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 4.:
K bodu 1. - Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila ve 14:32 hod. starostka obce paní Šabáková Miloslava, která
přivítala přítomné (dále jen „předsedající“).
Předsedající konstatovala, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno v řádném termínu,
bylo vyvěšeno na úřední desce a elektronické desce Obecního úřadu Tupadly v souladu se zákonem
po dobu 7 dní (od 22.11.2014 do 29.11.2014)
Předsedající konstatovala přítomnost 5 členů zastupitelstva obce, 2 omluveni (z celkového počtu 7
členů zastupitelstva), tj. nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, a prohlásila
zastupitelstvo obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).
K bodu 2. - Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Předsedající sdělila, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je pí. Škůrková Blanka
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi:

pí. Bc. Lopková Miluše
pí. RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pí. Bc. Lopkovou Miluši a pí.
RNDr.Novákovou Lucii, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 21/1/2014 bylo schváleno.
K bodu 3. - Schválení programu
Předsedající předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva
obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a přednesla další tři body programu k doplnění ( bod č.
13, 14, 15)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Volba členů finančního výboru
5. Dodatek smlouvy na odpady pro rok 2015
6. Stanovení dnů pro uzavírání manželství na období 2015 - 2018
7. Dodatek k č. 1 ke stanovám DSO Boží Voda
8. Rozpočtové opatření č. 2/2014
9. Stanovení a pověření oprávněných osob k provedení rozpočtového opatření č.
3/2014 k 31.12.2014
10. rozpočtové provizórium pro I.čtvrtletí 2015
11. Seznámení se záměry na investiční akce pro období 2015 – 2018
12. Kulturní akce na rok 2015
13. Žádost o poskytnutí daru MK Mladá Boleslav
14. Projednání cenové nabídky -oprava mostu a výstavba nového mostu
15. Směrnice č. 1/2014-nájemné za pozemky
16. Různé a diskuse
17. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 22/1/2014 bylo schváleno.
Vzhledem k tomu, že body 1. až 4. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.
K bodu 4. – Volba členů finančního výboru
Na funkci členů finančního výboru byli navrženi pan Mgr. Petr Novák, který vyslovil svůj souhlas s
funkcí člena finančního výrobu již před předešlým zasedáním zastupitelstva obce - usnesení č.
11/2014 a paní Stanislava Švertnerová, která byla oslovena před konáním zasedání a vyslovila svůj
souhlas. Odměna bude členům finančního výboru (nečlenům ZO) poskytována měsíčně ode dne
zvolení (jmenování) do příslušné funkce s účinností od 30.11.2014
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí za členy finančního výboru pana Mgr. Petra Nováka a paní Stanislavu
Švertnerovou a stanoví měsíční odměny pro členy finančního výboru (nečleny ZO) ve výši 570,- .
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 23/1/2014 bylo schváleno.

K bodu 5. – Dodatek smlouvy na odpady pro rok 2015
Předsedající přečetla dodatek č. 14 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separátních,
velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Tupadly číslo 027/VJ/02 ze dne 02.01.2002
uzavřené se společností AVE CZ Odpadové hospodářství, kde dodatkem č. 14 dojde k navýšení
cen o 1%. Dodatek ke smlouvě na odpady pro rok 2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 14 smlouvy číslo 027/VJ/02 na odpady pro rok 2015
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0
Usnesení č. 24/1/2014 bylo schváleno.

zdržel se 0

K bodu 6. - Stanovení dnů pro uzavírání manželství na období 2015 – 2018
Předsedající přednesla dotaz z matričního úřadu v Liběchově, aby zastupitelstvo obce
projednalo a stanovilo místa a dny pro uzavírání manželství, od čehož se bude dále odvíjet
vybírání správních poplatků při žádosti snoubenců. Předsedající navrhla poslední pátek v
měsíci a dala možnost přítomným se vyjádřit a navrhnout jiný termín.
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým termínem předsedající.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanoví dny pro uzavírání manželství v obci Tupadly na poslední pátek v
daném kalendářním měsíci.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0
Usnesení č. 25/1/2014 bylo schváleno.

zdržel se 0

K bodu 7. - Dodatek č. 1 ke Stanovám DSO Boží Voda
Předsedající přítomné seznámila s dodatkem č. 1 ke Stanovám Dobrovolného svazku obcí Boží
voda, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce s dodatkem č. 1 ke
Stanovám DSO Boží Voda souhlasí
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Stanovám DSO Boží Voda
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 26/1/2014 bylo schváleno.
K bodu 8. - Rozpočtové opatření č. 2/2014
Předsedající přečetla rozpočtové opatření č. 2/2014 – úpravu rozpočtu pro rok 2014, který byl
zveřejněn na úřední desce a elektronické desce Obecního úřadu Tupadly v souladu se zákonem
po dobu 7 dní (od 22.11.2014 do 29.11.2014). Rozpočtové opatření je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 pro rok 2014.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 27/1/2014 bylo schváleno.
K bodu 9. - Stanovení a pověření oprávněných osob k provedení rozpočtového opatření č. 3/2014
Předsedající podala návrh na osoby, které provedou rozpočtové opatření č. 3/2014, u kterého
dojde k narovnání rozpočtu ke skutečnému stavu rozpočtu ke dni 31.12.2014. Navrhované
osoby jsou: starostka obce, účetní obce, předseda kontrolního výboru a předseda finančního
výboru)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostku obce, účetní obce, předsedu kontrolního a
předsedu finančního výboru k provedení rozpočtového opatření č. 3/2014 k 31.12.2014.

Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 28/1/2014 bylo schváleno.
K bodu 10. - Rozpočtové provizórium pro I.čtvrtletí 2015
Rozpočtové provizórium pro I. čtvrtletí roku 2015 je předsedající navrženo takto: rozpočtové
provizórium pro I.čtvrtletí roku 2015 činí 3/12 rozpočtu za rok 2014. Dále předsedající
informovala, že rozpočet obce Tupadly bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce, které se bude konat pravděpodobně v lednu roku 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizórium pro I.čtvrtletí 2015 ve výši 3/12
rozpočtu za rok 2014.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 29/1/2014 bylo schváleno.
K bodu 11. - Seznámení se záměry na investiční akce pro období 2015 - 2018
Předsedající seznámila přítomné se záměry na investiční akce pro období 2015 – 2018
Akce

Stav
rozpracovanosti

Rozpočet

budeme řešit i bez
dotace, 2 dotace –
chvátá, 3 dotace nechvátá)

(stavební dokumentace, stavební
povolení, nápad, atd.)

Dětské hřiště
Zateplení a
rekonstrukce OÚ
Památky (křížek,
studánka,
památník)
Revitalizace
veřejného
prostranství
Cyklostezky
Veřejné
komunikace

Odpadové
hospodářství

Priorita (1 Podprobný popis řešení

Zpracován koncept 1 000 000 ,návrhu
700 000 ,-

1

K nahlédnutí na OÚ

2

okna, dveře, zateplení fasády,
vnitřní úpravy – výměna podlah
a podlahové krytiny
Památník – oprava opěrné
obvodové zdi, sloupky a
oplocení)
K nahlédnutí na OÚ

3
Zpracován koncept 1 000 000 ,návrhu, zpracovává
se projekt
Zparacovává se
projektová
dokumentace k
mostům

1

3
Nový most cca 2
750 000,- až
1 000 000,oprava
stávajícího
250 000 ,- až
450 000,2

Z obce do SV. Kryštofa
Oprava zpevněných i
nezpevněných komunikací,
oprava mostů (nový k chatové
oblasti Pod Lesem, oprava
betonového mostu přes
Liběchovku)
Dotace na kontejnery na
bioodpad, zakoupení
štěpkovače

K bodu 12. - Kulturní akce na rok 2015
Předsedkyně Kulturního výboru paní RNDr. Nováková Lucie, Ph.D. informovala přítomné o akcích
na příští rok 2015.
8.3. 2015 MDŽ, 26.4.2015 příprava čarodějnic, stavba Májky, 30.4.2015 pálení
čarodějnic, 6.6.2015 Den Dětí, 11.7.2015 1.Tupadelský jarmark, 15.8.2015 4.Tupadelská
neckyáda, 5.9.2015 Palačinkový bál, 28.11.2015 předvánoční posezení, 5.12.2015
Mikulášská veselice.
Všechny akce jsou uveřejněné na www. stránkách obce v sekci Tupadelské akce.
K bodu 13. - Žádost o poskytnutí daru MK Mladá Boleslav
Městská knihovna Mladá Boleslav zprostředkovává obci Tupadly výměnné knižní fondy, za rok
2014 poskytla obecní knihovně knihy ze 4 souborů v nich 225 svazků a 10 časopisů v hodnotě
49 399,-. MK Mladá Boleslav požádala obec Tupadly o finanční dar, neboť dotace ze
Středočeského kraje na regionální funkce byla schválena ve stejné výši jako pro rok 2014, bez
ohledu na zvyšování cen. Předsedající navrhla finanční dar pro Městskou Knihovnu v Mladé
Boleslavi ve výši 2 000 ,- (dvatisíce korun), a to z důvodu že knihovna Tupadly je využívána
občany obce. Zastupitelstvo obce s touto navrženou částkou souhlasí. Dar bude MK Mladá
Boleslav uhrazen až po schválení rozpočtu na rok 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar MK Mladá Boleslav na rok 2015 ve výši 2 000,-,
s převodem schválených prostředků po schválení rozpočtu na rok 2015.
Výsledek hlasování:

pro návrh 5

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 30/1/2014 bylo schváleno.
K bodu 14. - Projednání cenové nabídky - oprava mostu a výstavba nového mostu
Předsedající informovala přítomné o cenové nabídce na projekt k opravě stávajícího mostu M02 přes potok Liběchovku a o cenové nabídce na výstavbu nového mostu M-01 do chatové
oblasti Pod Lesem vypracovaný projekční společností KH Mosty z České Lípy. Se zástupci této
firmy (ing. Hájková) byl stav mostů konzultován na místě při prohlídce, byly upřesněny přesné
požadavky obce. Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním projektů na opravu a obnovu
mostů od společnosti KH – Mosty a schvaluje předložený rozpočet projekčních prací. Cenová
nabídka je součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace na opravu a obnovu
mostů v obci Tupadly od společnosti KH –Mosty dle předložené cenové nabídky.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 31/1/2014 bylo schváleno.
K bodu 15. - Směrnice č. 1/2014 – nájemné za pozemky
Předsedající seznámila přítomné s návrhem směrnice č. 1/2014 pro stanovení výše nájemného
z pozemků ve vlastnictví obce Tupadly v k. ú. Tupadly a k. ú. Sitná. Směrnice je nedílnou
součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce s návrhem směrnice č. 1 /2014 souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1 /2014 pro stanovení výše nájemného z pozemků
ve vlastnictví obce Tupadly v k.ú. Tupadly a v k.ú. Sitná.
Výsledek hlasování:pro návrh 5,
proti návrhu 0, zdržel se 0
Usnesení č. 32/1/2014 bylo schváleno

K bodu 16. - Různé a diskuse
・ pan H. se dotazoval, zda lze provést zpevnění nezpevněné obecní komunikace k jeho
nemovitosti. Předsedající odpověděla, že lze nezpevněnou komunikaci zpevnit pouze násypem
šterku a uhutněním žábou a že se pokusí obec toto zpevnění a uhutnění zajistit ještě před
zimou.
・ Předsedající navrhla anketu na řešení biodpadu v obci Tupadly. Anketa bude sepsána na
papíře formou dotazníku, kde bude možnost vybrat z variant, jak by si občané Tupadel
představovali vyřešit bioodpad v obci.
K bodu 17. - Závěr
Zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.11.2014 bylo předsedající skončeno v 15:41 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2 – Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.11.2014
Přílohy tohoto zápisu dále tvoří:
Dodatek č. 14 Smlouva na odpady č. 027/VJ/02
Dodatek č. 1 ke stanovám DSO Boží Voda
Rozpočtové opatření č. 2 /2014
Cenová nabídka na zpracování projektová dokumentace – oprava a obnova mostů v obci Tupadly
Směrnice č. 1/2014 pro stanovení výše nájemného z pozemků

Tento zápis byl vyhotoven dne 3.12.2014

Zapisovatel:

Blanka Škůrková

dne 3.12.2014

_______________________

Ověřovatelé:

Bc.Miluše Lopková

dne …………………………

_______________________

RNDr.Lucie Nováková, Ph.D. dne ………………………… ____________________

Starostka obce:

Miloslava Šabáková

dne ………………………… _____________________

Příloha č.2
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 30.11.2014 usnesení č.21 – 32/2014

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 30.11.2014
Usnesení č. 21/1/2014
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pí. Bc. Lopkovou Miluši a pí. RNDr.
Novákovou Lucii, Ph.D.
Usnesení č. 22/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3.
Schválení programu
4.
Volba členů finančního výboru
5.
Dodatek smlouvy na odpady pro rok 2015
6.
Stanovení dnů pro uzavírání manželství na období 2015 - 2018
7.
Dodatek k č. 1 ke stanovám DSO Boží Voda
8.
Rozpočtové opatření č. 2/2014
9.
Stanovení a pověření oprávněných osob k provedení rozpočtového opatření
č. 3/2014 k 31.12.2014
10.
rozpočtové provizórium pro I. čtvrtletí 2015
11.
Seznámení se záměry na investiční akce pro období 2015 – 2018
12.
Kulturní akce na rok 2015
13.
Žádost o poskytnutí daru MK Mladá Boleslav
14.
Projednání cenové nabídky -oprava mostu a výstavba nového mostu
15.
Směrnice č. 1/2014-nájemné za pozemky
16.
Různé a diskuse
17.
Závěr
Usnesení č. 23/1/2014
Zastupitelstvo obce volí za členy finančního výboru pana Mgr. Petra Nováka a paní Stanislavu
Švertnerovou a stanoví měsíční odměny pro členy finančního výboru (nečleny ZO) ve výši 570,- .
Usnesení č. 24/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 14 smlouvy číslo 027/VJ/02 na odpady pro rok 2015
Usnesení č. 25/1/2014
Zastupitelstvo obce stanoví dny pro uzavírání manželství v obci Tupadly na poslední pátek v daném
kalendářním měsíci.
Usnesení č. 26/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Stanovám DSO Boží Voda
Usnesení č. 27/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 pro rok 2014.
Usnesení č. 28/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostku obce, účetní obce, předsedu kontrolního a předsedu
finančního výboru k provedení rozpočtového opatření č. 3/2014 k 31.12.2014.

Usnesení č. 29/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizórium pro I.čtvrtletí 2015 ve výši 3/12 rozpočtu za
rok 2014.
Usnesení č. 30/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar MK Mladá Boleslav na rok 2015 ve výši 2 000,-, s
úhradou až po projednání a schválení rozpočtu na rok 2015.
Usnesení č. 31/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace na opravu a obnovu mostů
v obci Tupadly od společnosti KH –Mosty dle předložené cenové nabídky.
Usnesení č. 32/1/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1 /2014 pro stanovení výše nájemného z pozemků ve vlastnictví
obce Tupadly v k.ú. Tupadly a v k.ú. Sitná.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šabáková Miloslava
starostka obce

