Obec Tupadly
Zastupitelstvo obce Tupadly
Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 7.12. 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, která je nedílnou součástí tohoto zápisu a je
přílohou č. 1
Omluveni (členové zastupitelstva obce): Bc. Lopková Miluše, Hencová Ilona
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel:

Škůrková Blanka

Ověřovatelé zápisu: Jan Průcha, RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 2.:
K bodu 1. – Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 18:05 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 29.11. 2016 do 6.12.2016)
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
pí. RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí a schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Jana Průchu a pí.
RNDr. Novákovou Lucii, Ph.D..
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO1 – 7.12/2016 bylo schváleno.
K bodu 2. - Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
Při kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 12.10.2016
předsedající informovala přítomné, že do dnešního zasedání nepřechází žádný bod k projednání.
Předsedající navrhla doplnění programu (příloha č. 2) o bod Žádost o poskytnutí daru a požádala
ZO o schválení programu a dále o bod Rozpočtové opatření č.2/2016 obce Tupadly a požádala ZO o

schválení programu nebo jeho další doplnění. Žádný návrh na doplnění programu již nebyl vznesen
a tak dala předsedající hlasovat o schválení programu v tomto znění:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
3. Rozpočtové opatření obce Tupadly č. 1/2016 a rozpočtové opatření č.2/2016
4. Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2017
5. Rozpočtové opatření č.1/2016 Svazku obcí „Povodí Liběchovky“
6. Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2017
7. Průjezdové měřící zařízení
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
9. Žádost o poskytnutí daru – MK Mladá Boleslav
10. Informace z obce
11. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO2-7.12/2016 bylo schváleno.
Vzhledem k tomu, že body 1. až 2. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 3. programu.
K bodu 3. – Rozpočtové opatření obce Tupadly č.1/2016 a rozpočtové opatření č.2/2016
Předsedající předložila zastupitelstvu rozpočtové opatření obce Tupadly č.1, které bylo zveřejněno
na úřední desce obce od 24.10. do 8.11.2016. V rozpočtové části příjmů došlo k navýšení o 75 700,Kč, rozpočtová část výdajů se nenavyšuje, došlo pouze k přesunu finančních prostředků v rámci
paragrafů. Znění rozpočtového opatření je č.3 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje rozpočtové opatření obce č.1/2016.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-7.12/2016 bylo schváleno.
Rozpočtové opatření č. 2/2016 rozpočtové opatření k 31.12.2016 – pověření k provedení
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního
výboru k provedení rozpočtového opatření č.2/2016 k 31.12.2016, které bude spočívat v úpravě
položek jednotlivých paragrafů a v případě přečerpání paragrafů, též těchto paragrafů, jak
v rozpočtové části příjmů a tak v části výdajů.
Návrh usnesení č. 4ZO–7.12/2016:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje rozpočtové opatření č.2/2016 ve tomto změní:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, předsedu kontrolního výboru a předsedu
finančního výboru k provedení rozpočtového opatření č.2/2016 k 31.12.2016, které bude spočívat
v úpravě položek jednotlivých paragrafů a v případě přečerpání paragrafů, též těchto
paragrafů, jak v rozpočtové části příjmů a tak v části výdajů.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4ZO-7.12/2016 bylo schváleno.

K bodu 4. – Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2017
Předsedající seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s návrhem rozpočtu obce Tupadly pro
rok 2017. Návrh rozpočtu pro rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce od 14.11.2016 do
30.11.2016, tvoří přílohu č. 4 zápisu a přednesla návrh usnesení č. 5ZO-7.12/2016:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2017 jako rozpočet obce
Tupadly na rok 2017, tak jak byl projednán na dnešním zasedání ZO:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 2 670 461,-Kč
Celkové výdaje ve výši: 3 701 550,-Kč
Financování ve výši: 1 031 089,-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 2017. 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. Financování schodku bude provedeno ze zdrojů
minulých let.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5ZO-7.12/2016 bylo schváleno.
K bodu 5. – Rozpočtové opatření č.1/2016 Svazku obcí „Povodí Liběchovky“
Předsedající předložila ZO rozpočtové opatření č. 1 Svazku obcí „Povodí Liběchovky“, které bylo
zveřejněno na úřední desce od 4.10. do 31.10.2016 a kterým dochází k navýšení rozpočtu svazku v
části příjmů a výdajů o 6000,-Kč a rozpočet svazku je nadále vyrovnaný. Rozpočtové opatření tvoří
přílohu č. 5 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje rozpočtové opatření obce č.1/2016 Svazku obcí „Povodí
Liběchovky“.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-7.12/2016 bylo schváleno.
K bodu 6. – Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2017
Předsedající předložila ZO návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2017,který byl zveřejněn na úřední
desce od 16.11.2016 do 2.12.2016, návrh rozpočtu je vyrovnaný, část příjmů a výdajů je ve výši 4
550 500,-Kč (příloha č.6).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2017 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO7 – 7.12/2016 bylo schváleno.
K bodu 7. – Průjezdové měřící zařízení
Předsedající informovala zastupitelstvo obce o možnosti osazení průjezdového měřícího zařízení
(průjezdové radary) v obci. Nabídku obec obdržela od společnosti GEMOS dopravní systémy a.s.
Praha, zařízení obsahuje vjezdovou a výjezdovou kameru s měřícím zařízením, které v osazeném
úseku změří průměrnou rychlost jízdy vozidla včetně poskytnutí dopravních dat a též aplikaci ke
zpracování přestupků. Cena za osazení v obou směrného systému je 1 911 378,-Kč. Zároveň by
obec musela uzavřít pro zpracování přestupků a výběr pokut smlouvu s městem Mělník. Po

dohodě bylo zadáno společnosti Gemos zpracování dopravní statistiky s video detekcí, aby bylo
možné mít podklad pro rozhodnutí o financování (zda si na sebe průjezdové zařízení vydělá).
K bodu 8. -Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Zastupitelstvo obce již projednávalo vydání stanoviska ke stavbě podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích p.č. 1233, 49/3 a 49/7 ve vlastnictví obce Tupadly,
jedná se o uložení 2ks trubek pro optický kabel . Délka uložení je 25m.Smlouva o budoucí smlouvě
zřizuje úplatné věcné břemeno služebnosti ve prospěch České telekomunikační infrastruktury.
Změní smlouvy tvoří přílohu č.7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch
České telekomunikační infrastruktury a.s. (IČ: 04084063), se sídlem Olšanská 2681/3, Praha 3 a
pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO8– 7.12/2016 bylo schváleno.
K bodu 9. - Žádost o poskytnutí daru – MK Mladá Boleslav
Předsedající předložila zastupitelstvu došlou žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2017
včetně návrhu darovací smlouvy od Městské knihovny Mladá Boleslav, která naší knihovně
poskytuje zdarma výměnné knižní soubory včetně metodické pomoci. Obec poskytovala v
minulých letech knihovně dar ve výši 2000,-Kč a předsedající navrhla tuto částku poskytnout i pro
rok 2017. ZO s návrhem souhlasí. (příloha č. 8)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav
ve výši 2000,-Kč pro rok 2017 včetně uzavření darovací smlouvy a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO9– 7.12/2016 bylo schváleno.
K bodu 10. - informace z obce
 zastupitelé obce vznesli návrh na zakoupení mechanického rozmetadla na posyp pro zimní
údržbu komunikací, starostka osloví (telefonicky popř. e-mailem) firmy k zaslání cenových
nabídek a příštím zasedání bude projednáno a schváleno zakoupení, které bude
financováno v roce 2017
 předsedající sdělila možnost čerpání dotace na domovní čistírny odpadních vod, podmínkou
je, že se do žádosti přihlásí minimálně 30% trvale žijících občanů
Zasedání zastupitelstva obce bylo předsedající skončeno v 19:28 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2 - schválený program dnešního zasedání
Příloha č. 3 - rozpočtové opatření obce č.1/2016
Příloha č. 4 – návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2017
Příloha č. 5 – rozpočtové opatření č.1/2016 Svazku obcí „Povodí Liběchovky“

Příloha č. 6 – návrh rozpočtu DSO Boží Voda pro rok 2017
Příloha č. 7 – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Příloha č. 8 - darovací smlouva Knihovna Mladá Boleslav
Příloha č. 9 – souhrn usnesení z dnešního zasedání

Tento zápis byl vyhotoven dne 7.12.2016
Zapisovatel
Škůrková Blanka
zápisu
Ověřovatelé
Průcha Jan
zápisu
RNDr. Nováková Lucie Ph.D.
Starostka obce

Šulová Miloslava

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 9 Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 7.12. 2016

Usnesení č. ZO1 – 7.12/2016 schváleno.
Zastupitelstvo obce volí a schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Jana Průchu a pí.
RNDr. Novákovou Lucii, Ph.D..
Usnesení č. ZO2-7.12/2016 schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
3. Rozpočtové opatření obce Tupadly č. 1/2016 a rozpočtové opatření č.2/2016
4. Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2017
5. Rozpočtové opatření č.1/2016 Svazku obcí „Povodí Liběchovky“
6. Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2017
7. Průjezdové měřící zařízení
8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
9. Žádost o poskytnutí daru – MK Mladá Boleslav
10. Informace z obce
11. Závěr
Usnesení č. ZO3-7.12/2016 schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje rozpočtové opatření obce č.1/2016.
Usnesení č. 4ZO-7.12/2016 schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje rozpočtové opatření č.2/2016 ve tomto změní: Zastupitelstvo
obce pověřuje starostku obce, předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního výboru
k provedení rozpočtového opatření č.2/2016 k 31.12.2016, které bude spočívat v úpravě položek
jednotlivých paragrafů a v případě přečerpání paragrafů, též těchto paragrafů, jak v rozpočtové
části příjmů a tak v části výdajů.
Usnesení č. 5ZO-7.12/2016 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2017 jako rozpočet obce
Tupadly na rok 2017, tak jak byl projednán na dnešním zasedání ZO:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 2 670 461,-Kč
Celkové výdaje ve výši: 3 701 550,-Kč
Financování ve výši: 1 031 089,-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 2017. 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. Financování schodku bude provedeno ze zdrojů minulých let.
Usnesení č. ZO6-7.12/2016 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje rozpočtové opatření obce č.1/2016 Svazku obcí „Povodí
Liběchovky“.

Usnesení č. ZO7 – 7.12/2016 schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2017 bez výhrad.
Usnesení č. ZO8– 7.12/2016 schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch České
telekomunikační infrastruktury a.s. (IČ: 04084063),se sídlem Olšanská 2681/3, Praha 3 a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
Usnesení č. ZO9– 7.12/2016 schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav ve
výši 2000,-Kč pro rok 2017 včetně uzavření darovací smlouvy a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šulová Miloslava
starostka obce

