Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly

Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 29. 06. 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: Jan Průcha, Karel Šula
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 2:
K bodu 1. - Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 18:10 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. 06. 2016 do 29. 06. 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).
Předsedající sdělila, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je pí. Škůrková Blanka
Ověřovateli zápisu byli předsedající pověřeni:

p. Jan Průcha
p. Šula Karel

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Jana Průchu a p. Karla Šulu.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO1 – 29.6/2016 bylo schváleno.
K bodu 2. – Program zasedání - schválení
Předsedající předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva
obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce, a provedla změnu programu, tak že v bodě č. 5 změnila
místo návrhu smlouvy – prodej pozemku p. č. 257/9 zařadila předsedající žádost ČEZu na herní
prvky z podtitulu Oranžové hřiště (příloha č. 2)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Program zasedání - schválení
Kontrola usnesení z předchozího zasedání
Smlouva o dílo – okna, dveře
Podání žádosti na ČEZ – oranžové hřiště
Podání stížnosti na ČEZ – výpadky proudu
Různé
Závěr

Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO2-29.6/2016 bylo schváleno.

zdržel se 0

Vzhledem k tomu, že body 1. až 2 schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 3. programu.
K bodu 3. – Kontrola usnesení z minulého zasedání
Předsedající seznámila přítomné, že z usnesení z minulého zasedání, konaného dne 13. 05. 2016
nic nepřechází.
K bodu 4. – Smlouva okna, dveře
Na minulém zasedání zastupitelstva se schválil dodavatel na výrobu oken a dveří na OÚ Tupadly, dnes tedy
předsedající přistoupila k projednání a schválení smlouvy o dílo na výrobu oken a dveří. Návrh smlouvy,

kterou poslal dodavatel, nechala předsedající zkontrolovat právními zástupci a ti smlouvu upravili
(smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu viz příloha č. 3). Zastupitelstvo bylo s upravenou verzí
smlouvy seznámeno a dostalo tedy možnost se vyjádřit, přítomní zastupitelé s návrhem smlouvy
souhlasí a zároveň pověřují starostku obce k podepsání smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o dílo na výrobu oken a dveří na Obecní úřad
Tupadly, mezi obcí Tupadly a dodavatelem panem Janečkem a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-29.6/2016 ZO bylo schváleno.
K bodu 5. – Podání žádosti na ČEZ – grantové řízení oranžové hřiště
Předsedající seznámila přítomné s podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště a sdělila
přítomným rozpočet na herní prvky, které obec chce zasadit do prostoru za vodárnou ( rozpočet je
nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří přílohu č. 4). Výše rozpočtu činí 369 810,-Kč ( včetně
montáže). Dále předsedající sdělila, že žádost vypracuje s paní místostarostkou paní Blankou
Škůrkovou, následně bude podána.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek nadace ČEZ
v grantovém řízení Oranžové hřiště na osazení herních prvků na pozemek p.č. 286/8 a 286/16
v obci a k.ú. Tupadly.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO4-29.6/2016 bylo schváleno.
K bodu 6. – Podání stížnosti na ČEZ pro neustálé výpadky proudu
Jelikož obec neustále trápí dlouhodobé a opakující se výpadky proudu, dohodli se přítomní na
sepsání stížnosti na dodavatelskou smlouvu ČEZ, tyto výpadky byly v posledních dvou týdnech
v těchto intervalech: 25. 6. 2016 od 16:23hod - 26.6.2016 15:00hod, 17. 06. 2016 od 10:19 hod do

22:23 hod. Zastupitelka paní RNDr. Nováková Lucie, Ph.D. se nabídla, že stížnost sepíše a poté jí
předá starostce k podepsání. Další problém který se týká výpadku proudu je ten, že po zhruba
třech hodinách poruchy na elektrickém vedení dojde k výpadku signálu na síti T-mobile a i krizové
telefony jsou nedostupné, je tudíž nemožné zajistit spojení na poruchové linky, společnost Tmobile osloví paní starostka s dotazem, zda se s tím nedá něco dělat.
K bodu 7. – Různé
a)Jarmark
Předsedající informovala přítomné o konání Jarmarku spojeného s venkovní zábavou, ujistila
přítomné, že zábava bude maximálně do 24:00 hod a všechny přítomné obyvatele, kteří sousedí
s parkem, kde 16. 07. 2016 bude Jarmark se zábavou probíhat požádala o shovívavost a pochopení.
b)Kontejnery
předsedající informovala, že od 1. 9. 2016 se mohou podávat žádosti na kontejnery a štěpkovače a
obec tuto možnost využije k podání žádosti o domácí kontejnery, štěpkovač a kontejnery na
bioodpad v obci.
c) letní sekání
na letní sekání je třeba zajistit ještě brigádníka, aby veřejné prostranství v obci bylo upravené.
d) Pozemkový fond
zastupitelstvo na minulém zasedání schválilo bezúplatný převod pozemků od Státního
pozemkového fondu do vlastnictví obce, předsedající informovala, že to s převodem těchto
pozemků vypadá nadějně a pravděpodobně budou obci všechny převedeny.
e) Neckyáda
předsedající také informovala, že v srpnu bude opět již tradiční neckyáda a letos se bude soutěžit
v pojídání koláčků, které obec objedná z pekárny.
K bodu 8. – Závěr
Zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 06. 2016 bylo předsedající skončeno v 18:45 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2 - program zasedání konaného dne 29. 06. 2016
Příloha č. 3 - smlouva o dílo na výrobu oken a dveří na OÚ Tupadly
Příloha č. 4 – rozpočet herní prvky, ČEZ oranžové hřiště
Příloha č. 5 – souhrn usnesení
Tento zápis byl vyhotoven dne 01. 07. 2016
Zapisovatel
Škůrková Blanka
zápisu
Ověřovatelé
Průcha Jan
zápisu
Šula Karel
Starostka obce

Šulová Miloslava

Dne 01. 07. 2016
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 5

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 29. 06. 2016
Usnesení číslo:
ZO1-29.6/2016
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Jana Průchu a p. Karla Šulu.
ZO2-29.6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1.
Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
2.
Program zasedání - schválení
3.
Kontrola usnesení z předchozího zasedání
4.
Smlouva o dílo – okna, dveře
5.
Podání žádosti na ČEZ – oranžové hřiště
6.
Podání stížnosti na ČEZ – výpadky proudu
7.
Různé
8.
Závěr

ZO3-29.6/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o dílo na výrobu oken a dveří na Obecní úřad Tupadly,
mezi obcí Tupadly a dodavatelem panem Janečkem a pověřuje starostku obce jejím podepsáním.
ZO4-29.6/2016
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek nadace ČEZ v grantovém
řízení Oranžové hřiště na osazení herních prvků na pozemek p.č. 286/8 a 286/16 v obci a k.ú.
Tupadly.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šulová Miloslava
starostka obce

