Obec Tupadly
zastupitelstvo obce
Tupadly

Zápis
zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 08. 04. 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, Ilona Hencová
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel:

Škůrková Blanka

Ověřovatelé zápisu: RNDr. Nováková Lucie, Ph.D., Karel Šula
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 3.:
K bodu 1. - Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 18:03 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 21. 03. 2016 do 06. 04. 2016)
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 pověřeni:

pí. RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.
p. Šula Karel

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pí. RNDr. Lucii Novákovou a p.
Karla Šulu.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO1 - 08.4/2016 bylo schváleno.

K bodu 3. – Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
Při kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29.01.2016
nepřechází nic k dořešení. Předsedající předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu
zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a upravila program (příloha č. 2)
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.
SOPL ( závěrečný účet SOPLu za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015)
5.
Svazek měst a obcí VKM (návrh rozpočtu na rok 2016, závěrečný účet a účetní závěrka za
rok 2015, schválení zástupce na valnou hromadu))
6.
Žádost na bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu (schválení žádosti)
7.
Žádost o odkoupení pozemků do vlastnictví obce (schválení podání žádosti)
8.
Schválení darovací smlouvy ZŠ Liběchov
9.
Schválení opravy křížku Boží Muka a zábradlí na mostě M – 02 přes potok Liběchovka
10.
Realizace prostranství za Obecním úřadem (vyhlášení brigád), cenová nabídka – dozor p.
Pešíčková
11.
Likvidace černé skládky u kravína
12.
Výměna oken a dveří na OÚ
13.
Informace z obce (příspěvek nadace ČEZ – oran.hřiště, ČSAD Mělník-označníky, odečet
vodného, nabídka palivového dřeva k prodeji)
14.
Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO2-08.4/2016 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. – SOPL (závěrečný účet SOPLu za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015)
Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem SOPLu za rok 2015, jehož součástí je i
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOPLu za rok 2015 (příloha č. 3)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet SOPLu za rok 2015
Usnesení č. ZO3-08.4/2016 ZO bere na vědomí.
K bodu 5. – Svazek měst a obcí VKM (návrh rozpočtu na rok 2016, závěrečný účet a účetní
závěrka za rok 2015, schválení zástupce na valnou hromadu)
a)Rozpočet na rok 2016
návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM byl vyvěšen na úřední a elektronické desce obce Tupadly
po dobu 15 dní (od 7. 3. 2016 do 30. 3. 2016)
Návrh rozpočtu na rok 2016 je nedílnou součástí tohoto zápisu (viz příloha č. 4) a ZO bere návrh
rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2016
Usnesení č. ZO4-08.4/2016 ZO bere na vědomí.
b)Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM

závěrečný účet je schodkový) příjmy jsou nižší než výdaje), závěrečný účet je nedílnou součástí
tohoto zápisu (příloha č. 5). Předsedající informovala též o zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření Svazku měst a obcí VKM, kde v závěru je stanovisko, že nebyly zjištěny žádné chyby
ani nedostatky (příloha č. 6). ZO bere závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Svazku měst a obcí VKM na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku Svazku měst a obcí VKM za
rok 2015
Usnesení č. ZO5-08.4/2016 ZO bere na vědomí.
c)Schválení zástupce na valnou hromadu VKM
Předsedající informovala přítomné o delegaci zástupce na valnou hromadu Svazku měst a obcí
VKM. NA základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění deleguje obec zástupce na
valnou hromadu společnosti, v nichž má majetkovou část, jestliže se nemůže zástupce obce VH
zúčastnit, je obec povinna dle stanov svazku delegovat zástupce svazku (příloha č. 7). Zástupci VKM
byli navrženi pan Libor Lesák a pan Tomáš Hrodek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí ZO o delegaci zástupce obce a jeho náhradníků
k zastupování na všech řádných a mimořádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno
Mělník, a.s. v roce 2016
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-08.4/2016 bylo schváleno.
K bodu 6. – Žádost na bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu (schválení
žádosti)
Předsedající informovala přítomné o podání žádosti na bezúplatný převod pozemků od Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví obce Tupadly. Jedná se o pozemky 286/7, 49/1 a pozemek
243/1. Žádost je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 8). Obec by ráda tyto pozemky využila
k realizaci zeleně a veřejného prostranství.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na bezúplatný převod pozemků 286/7,49/1 a 243/1
od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce Tupadly.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO7-08.4/2016 bylo schváleno.
K bodu 7. – Žádost o odkoupení pozemků do vlastnictví obce
Předsedající podala informace k podání žádosti o odkoupení pozemků 129/4,1234/1 a 216 v k. ú.
Tupadly ve vlastnictví pí. S., kterou zastupuje ins. Správce Mgr. Josef Neskusil LLM. Po dohodě s ins.
správcem lze tyto pozemky vykoupit mimo dražbu do vlastnictví obce, proto předsedající požádala
ZO o schválení podání žádosti na odkoupení pozemků, ceny pozemků jsou navrženy dle znaleckého
posudku, výpis tvoří nedílnou součást tohoto zápisu (příloha č. 9). Celková cena za pozemky je
167.021,97 Kč, avšak ZO se dohodlo na částce za odkoupení pozemků ve výši 200.000Kč .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na odkoupení pozemků 129/4, 1234/1 a 216 do
vlastnictví obce Tupadly od ins. správce Mgr. Josefa Neskusila LLM ve výši 200.000Kč.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO8-08.4/2016 bylo schváleno.
K bodu 8. – Schválení darovací smlouvy ZŠ Liběchov

Na minulém ZZO byl schválen dar ZŠ Liběchov, proto je nyní zapotřebí schválit darovací smlouvu.
Předsedající seznámila přítomné s obsahem smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
(příloha č. 10).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění darovací smlouvy mezi obcí Tupadly a ZŠ Liběchov.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO9-08.4/2016 bylo schváleno.
K bodu 9. – Schválení opravy křížku Boží Muka a zábradlí na mostě M-02 přes potok Liběchovka
a)Oprava křížku Boží Muka
Předsedající informovala o opravě křížku Boží Muka, kde oslovila výtvarníka a restaurátora pana
Lubomíra Vášu, který vypracoval posudek a rozpočet na opravu křížku Boží Muka. Rozpočet i rozsah
prací je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří přílohu č. 11. Oprava Křížku Boží Muka je vyčíslena
na 83.000,-, zastupitelstvo se dnes dohodne, zda se má oprava financovat s dotace, či obec tuto
opravu uhradí v celé výši. Vzhledem k tomu, že dotace ve výši 50% zastupitelstvo se domnívá, že
částka není tak velká aby se oprava nemohla financovat z rozpočtu obce. K opravě se vyjádřil i
Městský úřad Mělník odbor památkové péče a s rozvrhem prací souhlasí, tak jak byl navržen.
Jelikož se křížek Boží Muka nachází na soukromém pozemku patřící fyzické osobě, předsedající
prohlásila, že zajistí písemný souhlas na pozemek, na kterém se křížek nachází, dále se
projednávalo, že křížek není v majetku obce, zastupitelstvo se tedy dohodlo, že po opravě bude
křížek začleněn do majetku obce, aby i nadále mohla obec financovat opravy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje opravu křížku Boží Muka v k. ú. Tupadly dle rozpisu a
cenové nabídky na opravu křížku a zavazuje se, že po opravě bude křížek zařazen do majetku
obce.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 1
Usnesení č. ZO10-08.4/2016 bylo schváleno.
b)oprava zábradlí na mostě M-02 přes potok Liběchovka
Předsedající informovala o stavu zábradlí na mostě M-02 přes potok Liběchovka, který je
v havarijním stavu a hrozí vyvalení vybetonovaného zábradlí, proto se zvažuje oprava nebo
provizorní zábradlí než by se požádalo přes dotaci o vybudování nového mostu M-02. Jelikož most
zasahuje do cizího pozemku je třeba zajistit povolení o opravě mostu od majitele, na jehož
pozemku most stojí, proto se tento bod přesouvá k dořešení, až bude vyřešeno povolení od
majitele pozemku.
K bodu 10. – Revitalizace prostranství za OÚ
Jelikož se zastupitelstvo rozhodlo revitalizovat prostranství za OÚ a přípravné práce na založení
dětského hřiště udělat svépomocí, nabídla projektantka projektu pí. Pešíčková autorizovaný dozor
a poslala cenovou nabídku (příloha č. 12). Terénní úpravy se budou realizovat formou brigád a to
po vypracovaném harmonogramu prací, který pí. Pešíčková dodá, po této terénní úpravě by chtěla
obec požádat o dotaci na herní prvky přes ČEZ – oranžové hřiště. K osazení herních prvků bude
zapotřebí vyřídit územní souhlas od Městského úřadu Mělník.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou na autorizovaný dozor od pí. Pešíčkové.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO11-08.4/2016 bylo schváleno
K bodu 11. – Likvidace černé skládky u kravína

Předsedající informovala přítomné, že u trosek bývalého kravína se nachází černá skládka a proto
byl přistaven od společnosti AVE kontejner a její odstranění, kde tato skládka byla p. Šulou
naložena pomocí traktoru do kontejneru. Spolu s touto skládkou byl vyčištěn i prostor v chatové
oblasti ,, k Vidimi“, kde po prořezávce a od kácení poškozených stromů byl nalezen odpad a tak byl
formou brigády odstraněn a přidán do kontejneru, dále byly vyčištěny i škarpy u silnice vedoucí ke
kravínu směr Vidim a následně byl kontejner odvezen svozovou firmou AVE. Fotodokumentace
před a po je nedílnou součástí tohoto zápisu ( příloha č.13).
K bodu 12. – Výměna oken a dveří na Obecním úřadě Tupadly
Předsedající předala slovo pí. Škůrkové.
Místostarostka obce informovala o možnosti na výměnu oken a dveří na Obecním úřadě Tupadly a
to tak, že projednávaná věc byla konsultována s CHKO na Mělníku, kde na schůzce s p. Smržem bylo
projednáváno jaké dveře a okna by mohla být na OÚ. PO domluvě se zástupcem CHKO je možné
okna vyměnit za plastová, ale musí být zachován tvar a členění oken s tím, že z venku budou mít
dekor dřeva. U Dveří se vybrala varianta prosklená (příloha č. 14). Cenové nabídky od firem na
výměnu oken a dveří jsou zatím dvě, ale byly osloveny tři firmy, takže až bude k dispozici třetí
cenová nabídka bude vybrán dodavatel, který provede výměnu oken a dveří na OÚ Tupadly.
K bodu 13. – Informace z obce
a)
Příspěvek na ŠvP
Ředitelka ZŠ a MŠ v Želízích požádala obec o příspěvek na ŠvP(příloha č. 15) pouze pro školáky a
předškoláky, kde to bude formou seznamovacího pobytu. Z obce Tupadly se jedná o 1 dítě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem dětí na ŠvP pořádanou ZŠ a MŠ v Želízech .
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO12-08.4/2016 bylo schváleno
b)

Oranžové hřiště

Předsedající informovala o možnosti podat žádost přes ČEZ s pod titulem ,,Oranžové hřiště“, kde
přečetla podmínky na podání žádosti (příloha č. 16), tato dotace by se využila na nákup herních
prvků na dětské hřiště realizované za OÚ. Předsedající tedy požádala zastupitelstvo o schválení
podání žádosti na ČEZ s podtitulem Oranžové hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na ČEZ s podtitulem oranžové hřiště.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO13-08.4/2016 bylo schváleno
c)

ČSAD Mělník

Předsedající informovala o výměně zastávkových sloupů, dle dopisu (příloha č. 17) nás ČSAD prosí o
možnost spolupráce, která spočívá v zabudování jimi dodaných označníků. Předsedající dala
hlasovat, zda se obec bude podílet na přípravě označníků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci označníků ČSAD na vlastní náklady.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO14-08.4/2016 bylo schváleno

d)

Odečet vodného

Předsedající informovala o odečtu vodného s DSO Boží Voda (příloha č. 18)
e)

Nabídka palivového dřeva

Předsedající informovala o možnosti zakoupit od obce palivové dřevo nižší kvality převážně vrba,
které obec získala vykácením poškozených stromů v chatové oblasti ,,k Vidimi“. Obec nabízí toto
dřevo částkou 350 ,- Kč/m, ze získaných peněz se pořídí nová a zdravá výsadba do téže lokality.
f)

Závora k vysílači

Stále probírané téma jak zabránit neposlušným řidičům vjezd do zákazu vjezdu na cestě vedoucí
k vysílači je snad v nedohlednu, ale zastupitelstvo se snaží tuto situaci vyřešit a tak nepolevuje
v řešení umístění závory k vysílači. Tuto cestu, tedy její vrchní část používal p. V. k odvozu hlíny ze
svého pozemku a horní úsek cesty je zničený, tak předsedající navrhla schůzku s p. V. k dořešení
této situace.
K bodu 14. - Závěr
Zasedání zastupitelstva obce konaného dne 08. 04. 2016 bylo předsedající skončeno v 19:58 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2 - Program zasedání konaného 08. 04. 2016
Příloha č. 3 - Účetní závěrka SOPLu za rok 2015
Příloha č. 4 – Svaz měst a obcí VKM – návrh rozpočtu na rok 2016
Příloha č. 5 – Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za rok 2015
Příloha č. 6 – Závěrka Svazku měst a obcí VKM k 31. 12. 2016
Příloha č. 7 – Delegace náhradníků VKM
Příloha č. 8 - Žádost o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
Příloha č. 9 – Znalecký posudek na pozemky v insolvenci
Příloha č. 10 –Darovací smlouva se ZŠ Liběchov
Příloha č. 11 – Cenová nabídka na opravu a zrestaurování Božích muk
Příloha č. 12 – Cenová nabídka na provádění autorského dozoru od p. Pešíčkové
Přílohač. 13– foto skládka u kravína před a po
Příloha č. 14 – Cenová nabídka na výměnu oken a dveří na OÚ
Příloha č. 15 –žádost o příspěvek dětí na ŠvP
Příloha č. 16 –Podmínky oranžové hřiště
Příloha č. 17 –instalace označníků ČSAD
Příloha č. 18 – odečet vodného
Příloha č.19 – psaný zápis
Příloha č.20 – souhrn usnesení
Tento zápis byl vyhotoven dne 15. 04. 2016
Zapisovatel
Škůrková Blanka
zápisu
Ověřovatelé
Průcha Jan
zápisu
RNDr. Nováková Lucie Ph.D.
Starostka obce
Příloha č. 20

Šulová Miloslava

Dne
Dne
Dne
Dne

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 08. 04. 2016
Usnesení číslo:
ZO1-08.4./2016
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pí. RNDr. Lucii Novákovou a p. Karla
Šulu.
ZO2-08.4/2016
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. SOPL (závěrečný účet SOPLu za rok 2015, účetní závěrka za rok 2015)
5. Svazek měst a obcí VKM (návrh rozpočtu na rok 2016, závěrečný účet a účetní závěrka za
rok 2015, schválení zástupce na valnou hromadu))
6. Žádost na bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu (schválení žádosti)
7. Žádost o odkoupení pozemků do vlastnictví obce (schválení podání žádosti)
8. Schválení darovací smlouvy ZŠ Liběchov
9. Schválení opravy křížku Boží Muka a zábradlí na mostě M – 02 přes potok Liběchovka
10. Realizace prostranství za Obecním úřadem (vyhlášení brigád), cenová nabídka – dozor p.
Pešíčková
11. Likvidace černé skládky u kravína
12. Výměna oken a dveří na OÚ
13. Informace z obce (příspěvek nadace ČEZ – oran.hřiště, ČSAD Mělník-označníky, odečet
vodného, nabídka palivového dřeva k prodeji)
14. Závěr
ZO3-08.4/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet SOPLu za rok 2015.
ZO4-08.4/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2016.
ZO5-08.4/2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku Svazku měst a obcí VKM za rok
2015.
ZO6-08.4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí ZO o delegaci zástupce obce a jeho náhradníků k
zastupování na všech řádných a mimořádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno
Mělník, a.s. v roce 2016.
ZO7-08.4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na bezúplatný převod pozemků 286/7,49/1 a 243/1 od
Státního pozemkového úřadu a zároveň ZO schvaluje nabytí těchto pozemků do vlastnictví obce
Tupadly.

ZO8-08.4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na odkoupení pozemků p.č. 1294/4, 1234/1 a 216 do
vlastnictví obce Tupadly od ins. správce Mgr. Josefa Neskusila LL.M. a zároveň schválilo nabídkovou
cenu za všechny pozemky ve výši 200 000Kč.
ZO9-08.4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje znění darovací smlouvy mezi obcí Tupadly a ZŠ Liběchov na
poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000,-Kč.
ZO10-08.4/2016
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje opravu křížku Boží Muka v k. ú. Tupadly dle rozpisu a cenové
nabídky na opravu křížku a zavazuje se, že po opravě bude křížek zařazen do majetku obce.
ZO11-08.4/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou na autorizovaný dozor od pí. Pešíčkové při
realizaci úpravy prostranství a osazení herních prvků za budovou OÚ.
ZO12-08.4/2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem na doprava dětí na ŠvP pořádanou ZŠ a MŠ Želízy.
ZO13-08.4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o příspěvek na herní prvky z Nadace ČEZ s podtitulem
Oranžové hřiště.
ZO14-08.4/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje instalaci označníků ČSAD na vlastní náklady.

Škůrková Blanka

Šulová Miloslava

místostarostka obce

starostka obce

