Obec Tupadly
zastupitelstvo obce
Tupadly

Zápis
zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 29. 01. 2016 od 18:00 hodin.
Přítomni:
Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která je nedílnou
součástí tohoto zápisu a je přílohou č. 1
Ostatní přítomní: dle prezenční listiny přítomných
Omluveni (členové zastupitelstva obce): Bc. Lopková Miluše
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel:

Škůrková Blanka

Ověřovatelé zápisu: RNDr. Nováková Lucie, Ph.D., Jan Průcha
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 3.:
K bodu 1. - Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 18:02 hod. starostka obce paní Šulová 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 20. 01. 2016 do 29. 01. 2016)
Předsedající konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce, 1 omluven (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 pověřeni:

pí. RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.
p. Průcha Jan

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pí. RNDr. Lucii Novákovou a p.
Jana Průchu.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO1-29.1/2016 bylo schváleno.

K bodu 3. – Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
Při kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce (příloha č.2), které se konalo
10.12.2015 nepřechází nic k dořešení. Bylo splněno usnesení č. 50/7/2015 a bylo vypracováno
rozpočtové opatření č.1/2015 (příloha č. 3)
Předsedající předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva
obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a přednesla další bod programu k doplnění (bod č. 10)
program je příloha č.4 a) upravený program, 4b) vyvěšený program
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
4. Návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2016
5. Rozpočtový výhled obce Tupadly na období 2016 - 2019
6. Nařízení vlády č. 352/2015 Sb.
7. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 993/4
8. Schválení počtu pracovních míst pro rok 2016 (ÚP Mělník), informace o podmínkách
9. Schválení podání žádosti o dotace z dotačních titulů Středočeského kraje
10. Žádost Zš a Mš Liběchov o finanční příspěvek
11. Informace z obce (Most ev.č. 01, Info z DSO Boží Voda)
12. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO2-29.1/2016 bylo schváleno.

zdržel se 0

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.
K bodu 4. – Návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2016
Předsedající informovala přítomné o návrhu rozpočtu obce Tupadly pro rok 2016 (příloha č. 5a)
vyvěšený rozpočet, příloha č. 5b) upravený a schválený rozpočet). Návrh rozpočtu obce Tupadly pro
rok 2016 byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po dobu 15 dní (od 04.01.2016 do
29.01.2016). Rozpočet se upravil v paragrafu 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství, neboť
se zápočtem fakturovala těžba a výsadba lesa. Dále se upravoval paragraf 4112 neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu SDV. O toto navýšení se upravily i výdaje ve stejných paragrafech.
Upravený a schválený rozpočet bude vyvěšen na úřední a elektronické desce po dobu 15 dní.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený rozpočet obce Tupadly pro rok 2016, tak jak byl
projednán na dnešním zasedání ZO takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 2 777 261,-Kč
Financování ve výši: 937 389,-Kč
Celkové zdroje ve výši: 3 714 650,-Kč
Celkové výdaje ve výši: 3 714 650,-Kč
ZO stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim
stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu
roku 2016. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a

včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak povoluje. Rozpis schváleného
rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci správce
rozpočtu a účetní obce.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-29.1/2016 bylo schváleno.
K bodu 5. – Rozpočtový výhled obce Tupadly na období 2016-2019
Rozpočtový výhled obce Tupadly na období 2016 – 2019 byl zveřejněn na úřední a elektronické
desce po dobu 15 dní (od 04.01.2016 do 29.01.2016). Příjmy v rozpočtovém výhledu jsou
sestaveny dle platné struktury financování veřejných rozpočtů a výdaje jsou sestaveny na základě
odhadu potřeb financování provozu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Tupadly na období 2016 – 2019.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO4-29.1/2016 bylo schváleno.
K bodu 6. – Nařízení vlády č. 352/2015 Sb.
Předsedající informovala zastupitelstvo obce o nařízení vlády č. 352/2015 SB., kde se mění výše
odměn neuvolněných a uvolněných členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo se shodlo, že tuto
změnu berou na vědomí, avšak nechtějí zvýšit odměny. Účinnost toho nařízení je od 01. 01. 2016 a
tvoří nedílnou součást tohoto zápisu (příloha č. 7).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nařízení vlády č. 352/2015 Sb. s účinností od 01. 01. 2016
avšak výše odměn se nemění.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-29.1/2016 bylo schváleno.
K bodu 7. – Žádost o odkoupení pozemku p.č. 993/4
Dne 16.12.2015 byla na obecní úřad doručena žádost od pí.K. na odkoupení pozemku p.č. 993/4 ve
vlastnictví obce. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a shodlo se, že žádosti vyhoví a zveřejní
záměr na prodej tohoto pozemku. Cena pozemku bude dle znaleckého posudku. Žádost je
nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 8).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 993/4 ve vlastnictví
obce Tupadly.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-29.1/2016 bylo schváleno.
K bodu 8. – Schválení počtu pracovních míst pro rok 2016 (ÚP Mělník)
Předsedající informovala, že dne 26.01.2016 se s místostarostkou obce paní Blankou Škůrkovou
účastnily informační schůzky pořádané ÚP Mělník za účelem podání informací na příspěvek na
vytvoření pracovní příležitosti (VPP). Vytvoření pracovních míst má být pouze přechodné pro
získání pracovních návyků, a proto ÚP Mělník zpřísnil pravidla poskytování příspěvků a obsazování
uchazečů na VPP (viz příloha č. 9), v příloze jsou uvedeni i vhodní uchazeči z ÚP Mělník.
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že bude žádat o dvě pracovní místa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření dvou pracovních míst na VPP a pověřuje starostku obce

k podepsání smlouvy s ÚP Mělník.
Výsledek hlasování: pro návrh 6

proti návrhu 0

zdržel se 0

Usnesení č. ZO7-29.1/2016 bylo schváleno.
K bodu 9. – Schválení podání žádostí o dotace z dotačních titulů Středočeského kraje
Předsedající informovala o možnosti podat žádost na opravu místních komunikací v obci Tupadly
z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského Kraje ze Středočeského fondu
rozvoje obcí a měst, kde maximální výše podpory je 95% z celkových uznatelných nákladů akce.
Žádost je posuzovaná jakou spoluúčast může obec poskytnout a navrhla spoluúčast na této akci ve
výši 15% z celkových uznatelných nákladů akce. Zastupitelstvo s výší 15% na tuto akci souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti o dotaci na akci ,,Oprava MK
Tupadly“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského Kraje ze
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na akci v minimální výši
15% z celkových uznatelných nákladů akce.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO8-29.1/2016 bylo schváleno.
K bodu 10. – Žádost Zš a Mš Liběchov o finanční příspěvek
Obec Tupadly navštívila paní Mgr.,Bc. Jana Pravdová ředitelka Základní a Mateřské školy
v Liběchově s prosbou o finanční příspěvek škole s tím, že škola prošla mnoha změnami hlavně
v oblasti pedagogů, ale paní ředitelka přislíbila, že situace na škole je již stabilní a pedagogové jsou
kvalifikovaní. Poslala tedy žádost obci, zda by nepřispěla škole a školce, kterou navštěvují i děti
z naší obce. ZO se dohodlo o neúčelovém příspěvku ve výši 10.000,-Kč (desettisíckorunčeských).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový příspěvek pro Zš a Mš v Liběchově ve výši 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO9-29.1/2016 bylo schváleno
K bodu 11. - Informace z obce
Předsedající informovala přítomné, že na opravu mostu přes potok Liběchovku přišlo stavební
povolení z Městského úřadu Mělník, jedná o most ev.č. M-01, který vede do chatové oblasti ,,Pod
Lesem“.
Dne 20.01.2016 byla předsedající s místostarostkou obce Blankou Škůrkovou přítomna na schůzi
DSO Boží Voda. Kde se představil nový odborný zástupce na provoz vodovodu pan Zítka, který
spolupracuje s DSO Boží Voda místo pana Turzy. Dále se na schůzi projednávalo zvýšení vodného,
jelikož se v posledních 8 letech vodné nezvyšovalo a DSO Boží voda prodávalo vodu jen za cenu
nákupu, tak se přistoupilo na zvýšení vodného z 31,-/m3 na 33,-/m3 bez DPH. Toto zvýšení je i
proto, aby na rezervním účtu DSO Boží Voda vznikla finanční rezerva na opravy a na podíly do
dotací. Přítomní se dotazovali, jak budou dělat vyúčtování, když se zvedla cena vodného a nebyly
odečty stavů. Po odpovědi předsedající, že vyúčtování proběhne odhadem, se přítomní dohodli,
zda by nemohlo proběhnout vyúčtování začátkem února a potom aby se zvedlo vodné. Z důvodu
zvýšení vodného byli přítomni informováni, že je možno vodu platit zálohově na DSO Boží Voda
v Liběchově.
K bodu 12. - Závěr
Zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.01.2016 bylo předsedající skončeno v 18:50 hodin.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2 - Souhrn usnesení ze zasedání obce Tupadly konaného dne 10.12.2015
Příloha č. 3 - Rozpočtové opatření č.1/2015
Příloha č. 4 – Program zasedání konaného 29.01.2016
Příloha č. 5 a)– Návrh rozpočtu pro rok 2016
Příloha č. 5 b)- Upravený návrh rozpočtu obce pro rok 2016
Příloha č. 6 – Rozpočtový výhled na období 2016 - 2019
Příloha č. 7 – Nařízení vlády č. 352/2015Sb.
Příloha č. 8 - Žádost o odkoupení pozemku p.č. 993/4
Příloha č. 9 – Inko z ÚP Mělník
Příloha č. 10 –Žádost o poskytnutí daru Zš a Mš Liběchov
Příloha č. 11 – DSO Boží Voda zvýšení vody
Příloha č. 12 –Psaný zápis
Příloha č. 13 –Souhrn usnesení
Příloha č. 14 –Výpis z usnesení
Tento zápis byl vyhotoven dne 01.02.2016

Zapisovatel
zápisu
Ověřovatelé
zápisu

Starostka obce

Škůrková Blanka

Dne

Průcha Jan

Dne

RNDr. Nováková Lucie Ph.D.

Dne

Šulová Miloslava

Dne

Příloha č.13

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 29.01.2016
Usnesení číslo:
ZO1-29.1/2016
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pí. RNDr. Lucii Novákovou a p. Jana
Průchu.
ZO2-29.1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
4. Návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2016
5. Rozpočtový výhled obce Tupadly na období 2016 - 2019
6. Nařízení vlády č. 352/2015 Sb.
7. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 993/4
8. Schválení počtu pracovních míst pro rok 2016 (ÚP Mělník), informace o podmínkách
9. Schválení podání žádosti o dotace z dotačních titulů Středočeského kraje
10. Žádost Zš a Mš Liběchov o finanční příspěvek
11. Informace z obce (most ev.č.M- 01, Info z DSO Boží Voda)
12. Závěr
ZO3-29.1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený rozpočet obce Tupadly pro rok 2016, tak jak byl projednán
na dnešním zasedání ZO takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 2 777 261,-Kč
Financování ve výši: 937 389,-Kč
Celkové zdroje ve výši: 3 714 650,-Kč
Celkové výdaje ve výši: 3 714 650,-Kč
ZO stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim
stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu
roku 2016. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a
včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak povoluje. Rozpis schváleného
rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci správce
rozpočtu a účetní obce.
ZO4-29.1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Tupadly na období 2016 – 2019.
ZO5-29.1/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nařízení vlády č. 352/2015 Sb. s účinností od 01. 01. 2016 avšak
výše odměn se nemění.
ZO6-29.1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 993/4 ve vlastnictví obce

Tupadly.
ZO7-29.1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření dvou pracovních míst na VPP a pověřuje starostku obce
k podepsání smlouvy s ÚP Mělník.
ZO8-29.1/2016
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti o dotaci na akci ,,Oprava MK
Tupadly“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského Kraje ze Středočeského
fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na akci v minimální výši 15% z celkových
uznatelných nákladů akce.
ZO9-29.1/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový příspěvek pro Zš a Mš v Liběchově ve výši 10.000,-Kč.

Škůrková Blanka

Šulová Miloslava

místostarostka

starostka obce

Příloha č.14

Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly ze dne 29.01.2016

Usnesení č. ZO8-29.1/2016
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti o dotaci na akci ,,Oprava MK
Tupadly“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského Kraje ze Středočeského
fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na akci v minimální výši 15% z celkových
uznatelných nákladů akce.

Škůrková Blanka

Šulová Miloslava

místostarostka

starostka obce

