Obec Tupadly
Zastupitelstvo obce Tupadly
Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 19.12. 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, Škůrková Blanka
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel:

Průcha Jan

Ověřovatelé zápisu: RNDr. Nováková Lucie, Ph.D., Šula Karel
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 18:00 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 09.12.2016 do 17.12.2016)
Předsedající konstatovala přítomnost 4 členů zastupitelstva obce, 3 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. Miloslava Šulová
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi:

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Karla Šulu a pí. RNDr.
Novákovou Lucii, Ph.D..
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO1 – 19.12/2016 bylo schváleno.
K bodu 2. - Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
Při kontrole usnesení a zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 7.12.2016
předsedající informovala přítomné, že do dnešního zasedání přechází bod nákupu mechanického
rozmetadla na posyp komunikací k projednání.
Předsedající seznámila přítomné se zveřejněným programem dnešního zasedání, dotázala se členů
ZO, zda vznáší návrh na doplnění programu, žádný návrh nebyl vznesen.

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 č.2/2016 Svazku obcí „Povodí Liběchovky“
4. Návrh rozpočtu Svazku obcí „Povodí Liběchovky“ na rok 2017
5. Zakoupení rozmetadla na posyp
6. Informace z obce
7. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO2-19.12/2016 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 Svazku obcí „Povodí Liběchovky“ č.2/2016
Předsedající předložila zastupitelstvu rozpočtové opatření SOPLu č.2/2016 které bylo zveřejněno na
úřední desce obce od 25.11.2016 do 11.12.2016. V rozpočtové části příjmů a výdajů došlo k
navýšení o 16 000 Kč. Znění rozpočtového opatření je přílohou č.3 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje rozpočtové opatření č.2/2016 Svazku obcí „Povodí
Liběchovky“.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-19.12/2016 bylo schváleno.

K bodu 4. – Návrh rozpočtu Svazku obcí „Povodí Liběchovky“ na rok 2017
Předsedající předložila ZO návrh rozpočtu svazku na rok 2017,který byl zveřejněn na úřední desce
od 25.11.2016 do 11.12.2016, návrh rozpočtu je vyrovnaný, část příjmů a výdajů je vyrovnaná ve
výši 40100,-Kč (příloha č.4).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Svazku obcí „Povodí Liběchovky“ na rok 2017 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO4-19.12/2016 bylo schváleno.
K bodu 5. – Zakoupení rozmetadla na posyp
Předsedající předložila zastupitelstvu nabídku od společnosti ZV AGRO na rozmetadlo CONE EX 300
Winter obsah 400l za cenu 33tisíc Kč bez DPH. Rozmetadlo bude používáno pro zimní posyp
komunikací a dále pro jarní a podzimní hnojiva na travnaté plochy a veřejná prostranství.
Zastupitelstvo s cenovou nabídkou souhlasí, nevzneslo žádné připomínky. Úhrada bude provedena
v lednu 2017. Nabídka tvoří přílohu č. 5.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje zakoupení rozmetadla CONE EX 300 Winter dle nabídky od
společnosti ZV AGRO s.r.o..
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-19.12/2016 bylo schváleno.

K bodu 6. – Informace z obce


Starostka obce zajistí rozpočet na opravu cesty nad krámem a stanovisko Správy CHKO
Kokořínsko, cesta bude opravena usazením betonových panelů. Vzhledem k jejímu terénu nezpevněné vyjeté koleje do kopce a vyřešení splavování materiálu dolu na hlavní silnici je
to řešení. Bude projednáno na zasedání ZO v I.čtvrtletí 2017.
 předsedající informovala o nařízení vlády ČR, kterým se mění NV č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, které však nebylo zveřejněno ve sbírce
zákonů, bude projednáno na zasedání ZO v lednu
Zasedání zastupitelstva obce bylo předsedající skončeno v 18.48 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 SOPLu č.2/2016
Příloha č. 4 – návrh SOPLu pro rok 2017
Příloha č. 5 – nabídka na nákup rozmetadla
Příloha č. 6 – souhrn usnesení

Tento zápis byl vyhotoven dne 21.12.2016
Zapisovatel
Průcha Jan
zápisu
Ověřovatelé
Karel Šula
zápisu
RNDr. Nováková Lucie Ph.D.
Starostka obce

Šulová Miloslava

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 6 – souhrn usnesení zastupitelstva obce ze zasedání dne 19.12.2016
Usnesení č. ZO1 – 19.12/2016 schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Karla Šulu a pí. RNDr.
Novákovou Lucii, Ph.D..
Usnesení č. ZO2-19.12/2016 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 č.2/2016 Svazku obcí „Povodí Liběchovky“
4. Návrh rozpočtu Svazku obcí „Povodí Liběchovky“ na rok 2017
5. Zakoupení rozmetadla na posyp
6. Informace z obce
7. Závěr
Usnesení č. ZO3-19.12/2016 schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje rozpočtové opatření č.2/2016 Svazku obcí „Povodí
Liběchovky“.
Usnesení č. ZO4-19.12/2016 schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Svazku obcí „Povodí Liběchovky“ na rok 2017 bez
výhrad.
Usnesení č. ZO5-19.12/2016 schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje zakoupení rozmetadla CONE EX 300 Winter dle nabídky od
společnosti ZV AGRO s.r.o. .

Šulová Miloslava
starostka obce

Ověřovatelé:

RNDr. Nováková Lucie Ph.D.

Šula Karel

