Obec Tupadly
zastupitelstvo obce
Tupadly

Zápis
zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 14. 06. 2017 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, Ilona Hencová
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel: Blanka Škůrková
Ověřovatelé zápisu: Karel Šula, 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 18:06hod. 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 06. 06. 2017 do 14. 06. 2017)
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. Blanka Škůrková
Ověřovateli zápisu byli předsedající pověřeni:

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Karla Šulu a pí. RNDr.
Novákovou Lucii, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro návrh 5

proti návrhu 0

Usnesení č. ZO1 – 14.06/2017 bylo schváleno.

zdržel se 0

K bodu 2. – Schválení programu
Předsedající sdělila, že s předchozího zasedání nepřechází žádný bod k projednání a obeznámila
přítomné s obsahem dnešního zasedání a poprosila ZO o případné doplnění programu, ZO
nedoplnilo program a tak dala předsedající hlasovat o schválení programu v tomto znění. Program
zasedání tvoří př.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. Závěrečný účet obce Tupadly 2016
5. Závěrečný účet SOPL 2016
6. Informace z obce:
 pronájem pozemku
 www stránka obce
 nákup silničních panelů
 zábradlí most
7. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5

proti návrhu 0

zdržel se 0

Usnesení č. ZO2-14.06/2017 bylo schváleno.
K bodu 3. - Kontrola usnesení z minulého zasedání
Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.
K bodu 4. – Závěrečný účet obce Tupadly za rok 2016
a)Závěrečný účet obce Tupadly za rok 2016
Předsedající informovala přítomné o závěrečném účtu Obce Tupadly za rok 2016, který obsahuje i
zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 (příloha ač.3). Závěrečný účet obce Tupadly za
rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce i elektronické desce od 29.05.2017 do 13.06.2017. Ve
zprávě o výsledku hospodaření obce Tupadly za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) viz. příloha č.3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Tupadly za rok
2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
Obec provede nápravu – odstarnění zjistěných chyb a nedostatků bude provedeno do 31.12.2017.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-14.06/2017 ZO bylo schváleno.
b)účetní závěrka obce Tupadly za rok 2016
účetní závěrka obce Tupadly za rok 2016 (př. č. 4) byla zveřejněna na úřední a elektronické desce
od 29.05.2017 do 13.06.2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Tupadly za rok 2016 včetně výsledku
hospodaření obce Tupadly za účetní období 2016 sestavou ke dni 31.12.2016. Zastupitelstvo obce
Tupadly nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytlav rozsahu předložených podkladů všrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
(pro návrh: Šulová, Šula, Průcha, Škůrková a RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.)
Usnesení č. ZO4-14.06/2017 ZO bylo schváleno.
K bodu 5. – Závěrečný účet SOPL 2016
Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem SOPL za rok 2016, jehož součástí je i zpráva
o výsldeku přezkoumání hospodaření SOPL za rok 2016 (příloha č. 5).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schavluje účetní závěrku a závěrečný účet SOPLu za rok 2016
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-14.06/2017 ZO bylo schváleno.
K bodu 6. – Informace z obce
 pronájem pozemku
jedná se o část pozemku 182/5 a část pozemku 182/3, který byl pronajímán a smlouva byla
vypovězena, nájemci by chteli zachovat nájem alespoň pod zastavěným altánem, s tím ale
zastupitelstvo obce po předchozí zkušenosti neudržování pozemku nesouhlasí, obec tento pozemek
přičlení k obecnímu parku. Jelikož se zastupitelstvo nemůže jednotně dohodnout dal předsedající
hlasovat o záměru pronájmu části pozemku 182/5 a čísti pozemku 182/3 v k.ú. Tupadly ve vlastnictví
obce Tupadly viz přílohaa č. 6.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schavluje záměr pronájmu části pozemku p.č.182/5 a části pozemku p.č.182/3
ve vlastnictví obce Tupadly v k.ú. Tupadly.
Výsledek hlasování: pro návrh 0
proti návrhu 4
zdržel se 1
Usnesení č. ZO6-14.06/2017 ZO nebylo schváleno.
 www stránka obce
obci byla nabídnuta aktualizace a modernizace www stránek příloha č. 7 s cenovou nabídkou, ZO s
cenovou nabídkou za aktualizaci stránek souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schavluje cenovou nabídku na rozšíření www stránek obce Tupadly od firmy
Galileo Corporation spol. s.r.o. ve výši 11.495,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO7-14.06/2017 ZO bylo schváleno.
 nákup silničních panelů
obec má možnost zakoupit silniční panely 2x3m za 2.000,-/ks na zpevnění cesty nad krámem, jak
již bylo několikrát řešeno, že cesta je od deštů vymletá a teď už nesjízdná pro osobní automobily.
Obec by zakoupila cca 60ks těchto panelů.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schavluje zakoupení silničních panelů do výše maximální částky 150.000,-Kč
včetně DPH.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO8-14.06/2017 ZO bylo schváleno.
 zábradlí most
obec Tupadly obdržela cenovou nabídku ma opravu zábradlí (příloha č.8) od firmy M-konstrukce
s.r.o., kd jsou nabízeny dvě varianty zábradlí, zabradlí musí být ale průtočné a to dle nabídky není
jasné jak vypadá i přes prosbu zda pošlou fotodokumentaci se tak nestalo a tak ZO toto rozhodnutí
přesouvá na další zasedání.
Diskuse:
 na schůzi DSO Boží Voda bylo projednáván požadavek pana R. o tlaku vody k vysílači, DSO
Boží voda přislíbila kontrolu vodovodních přípojek
 dále byl podán požadavek zda by nemohl být přistavěn druhý kontejner o objemu 1100l ke
kapličce, při vývozu jednou za 14 dní je kontejner plný a nemůže se tam dávat KO, bude
zažádáno o další kontejner
K bodu 7. – Závěr
Zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 06. 2017 bylo předsedající skončeno v 19:11 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání konaného 14. 06.2017
Příloha č. 3 – závěrečný účet obce Tupadly za rok 2016, zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016
Příloha č. 4 – účetní závěrka obce Tupadly za rok 2016
Příloha č. 5– závěrečný účet SOPL za rok 2016
Příloha č. 6 – mapa pronájmu části pozemků p.č.182/5 a p.č.182/3
Příloha č.7 – nabídka na rozšíření www stránek obce Tupadly
Příloha č.8 – cenová nabídka zábradlí most
Příloha č.9 – ručně psaný zápis
Příloha č.10 – souhrn usnesení

Tento zápis byl vyhotoven dne 19. 06. 2017
Zapisovatel
Škůrková Blanka
zápisu
Ověřovatelé
Šula Karel
zápisu
RNDr. Nováková Lucie Ph.D.
Starostka obce

Šulová Miloslava

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č.10

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 14. 06. 2017
Usnesení číslo:

ZO1-14.06/2017
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Šuli Karla a pí. RNDr.
Novákovou Lucii Ph.D.
ZO2-14.06/2017
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.
Závěrečný účet obce Tupadly 2016
5.
Závěrečný účet SOPL 2016
6.
Informace z obce:

pronájem pozemku

www stránka obce

nákup silničních panelů

zábradlí most
7.
Závěr
ZO3-14.06/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Tupadly za
rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
Obec provede nápravu – odstarnění zjistěných chyb a nedostatků bude provedeno do
31.12.2017.
ZO4-14.06/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Tupadly za rok 2016 včetně výsledku
hospodaření obce Tupadly za účetní období 2016 sestavou ke dni 31.12.2016. Zastupitelstvo
obce Tupadly nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytlav rozsahu předložených podkladů
všrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.
ZO5-14.06/2017
Zastupitelstvo obce schavluje účetní závěrku a závěrečný účet SOPLu za rok 2016
ZO6-14.06/2017
Zastupitelstvo obce schavluje záměr pronájmu části pozemku p.č.182/5 a části pozemku p.č.182/3
ve vlastnictví obce Tupadly v k.ú. Tupadly. - nebylo schváleno
ZO7-14.06/2017
Zastupitelstvo obce schavluje cenovou nabídku na rozšíření www stránek obce Tupadly od firmy
Galileo Corporation spol. s.r.o. ve výši 11.495,- Kč včetně DPH.

ZO8-14.06/2017
Zastupitelstvo obce schavluje zakoupení silničních panelů do výše maximální částky
150.000,-Kč včetně DPH.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šulová Miloslava
starostka obce

