Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 24. 05. 2017
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: 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 18:08hod. 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 16. 05. 2017 do 24. 05. 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 pověřila zápisem z dnešního zasedání paní Blanku Škůrkovou.
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi: p. Jan Průcha a pí. RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.
Návrh usnesení č. ZO1-24.05/2017:
Zastupitelstvo obce 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 – 24.05/2017 bylo schváleno.
K bodu 2. – Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programen dnešního zasedání a požádala ZO o schválení či návrh
na doplnění programu, návrh nebyl vznesena tak dala předsedající hlasovat o schválení programu
(program zasedání tvoří př.č.2 zápisu)
Návrh usnesení č. ZO2-24.05/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Výběr dodavatele dle výzvy k podání nabídek – oprava místní komunikace
5. Smlouva o dílo na opravu místní komunikace
6. Závěrečný účet DSO Boží Voda
7. Záměr koupě pozemku p.č. 286/9 do vlastnictví obce Tupadly
8. Informace z obce
9. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO2-24.05/2017 bylo schváleno.
K bodu 3. - Kontrola usnesení z minulého zasedání
Při kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 20.04.2017 nebylo
žádné usnesení, které by přecházelo do dnešního 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. – Výběr dodavatele dle výzvy k podání nabídek – oprava místní komunikace
Předsedající podala informaci o proběhlém hodnocení došlých nabídek na dodavatele na opravu
místní komunikace, které byly doručeny na základě zaslané výzvy k podání nabídek na opravu
místní komunikace. Zápis z výběrového řízení je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří přílohu č. 3
zápisu. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabízená cena včetně DPH a jako vítezná nabídka byla
vyhodnocena nabídka společnosti Silnice Žáček s.r.o., Česká Lípa s cenou 459 807,01Kč včetně
DPH. Předsedající dala hlasovat o schválení dodavatele na opravu místní komunikace.
Návrh usnesení č. ZO3-24.5/2017:
Zastupitelstvo obce vybírá a schvaluje na základě hodnocení došlých nabídek dle výzvy
dodavatele na opravu místní komunikace v obci Tupadly společnost Silnice Žáček s.r.o., Česká
Lípa.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-24.05/2017 ZO bylo schváleno.
K bodu 5. – Smlouva o dílo na opravu místní komunikace
Předsedající ve zkratce seznámila přítomné s obsahu smlouvy o dílo, tak jak byla navržena
dodavatelem prací společností Silnice Žáček s.r.o.. Zastupitelstvo bylo s obsahem seznámeno již na
pracovní poradě . Připomínky na doplnění či na znění smlouvy nebyly vzneseny, ZO se zněním
smlouvy souhlasí. Předsedající přednesla návrh na usnesení. Znění smlouvy o dílo je nedílnou
součástí tohoto zápisu a tvoří př.č.4.
Návrh usnesení č. ZO4-24.5/2017:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním Smlouvy o dílo na akci Oprava místní komunikace v obci
Tupadly od dodavatele prací společnosti Silnice Žáček s.r.o. Česká Lípa a pověřuje starostku obce
jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO4-24.05/2017 ZO bylo schváleno.

K bodu 6. – Závěrečný účet DSO Boží Voda
Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem DSO Boží Voda za rok 2016, jehož součástí je
i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Boží Voda za rok 2016 (příloha č.5 zápisu),
kterou zpracovala auditorka Ing. Eva Neužilová. Závěrečný účet DSO Boží Voda za rok 2016 byl
vyvěšen na úřední a elektronické desce od 19. 04. 2017 do 05. 05. 2017.
Návrh usnesení č. ZO6-24.05/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet DSO Boží Voda za rok 2016.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-24.05/2017 bylo schváleno.
K bodu 7. – koupě pozemku p.č. 286/9 do vlastnictví obce Tupadly
Předsedající informovala přítomné o záměru koupě pozemku p.č. 286/9 o výměře 63m2 do
vlastnictví obce Tupadly, od manželů Hojdových, kteří s prodejem pozemku obci souhlasí s
podmínkou, že hranice mezi pozemky obce a pozemky v jejich vlastnictví budou odděleny
oplocením. Tato podmínka bude zakotvena i v kupní smlouvě. Vzhled oplocení bude konzultován
se správou CHKO Kokořínsko, budou též osazeny keře ( živý plot). Záměr koupě pozemku bude
zveřejněn na úřední desce a též bude zadáno zpracování znaleckého ocenění pozemku a návrhu
kupní smlouvy, toto zajístí starostka obce.
Návrh usnesení č. ZO6- 24.5/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě pozemku p.č. 286/9 o výměře 63m2 do vlastnictví
obce Tupadly a souhlasí se zveřejněním záměru.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-24.05/2017 bylo schváleno.

K bodu 8. – Informace z obce
Předsedající informovala o:
 Výkopy na prostranství u kapličky a za potokem – tyto výkopy provádí pro společnost CETIN
firma TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., z důvodu opravy (havárie) telekomunikačního kabelu.
Firmě bude za výkopové práce vystaveno vyúčtování za zábor veřejného prostranství v
souladu s obecně závaznou vyhláškou obce, povrchy výkopů uvede do původního stavu.
 Prostranství za OÚ Tupadly – vyjádření CHKO ke studii regenerace prostranství, dle CHKO je
třeba studii rozpracovat do projetkové dokumentace, z důvodu chybějících řezů tůní. Obec
se zaměří na vybudování odpočinkové zóny s herními prvky.
 Dovolená na OÚ Tupadly – bude vyvěšena na úřední desce a vývěskách v obci, děkujeme
občanům za pochopení
 nové nádoby na ttříděný odpad již byly dodány, po dohodě s AVE proběhne jejich
přemístění na stanoviště
 pozvánka na den dětí – informace k organizačnímu zajištění z důvodu nového zákona o
podávání alkoholu a kouření na veřejných prostranstvích
Dotazy od občanů:
pan Ř. – zda porucha kabelu nebyla způsobena pokládkou nového kabelu u vysílače – tyto
informace nemáme k dispozici.
paní S. – zda všechny děti dostávají na děstský den odměny – odměnu získá pouze to dítě, které
odevzdá kartičku, na které je potvrzené splnění alepsoň poloviny soutěžních disciplín

paní Š. - zda budou opraveny lavičky v autobusových zastávkách – opravu zajistí zaměstnanci obce,
lavičky zničili vandalové, byly rozlámané a poničené rytím nože, zároveň budou v průběhu léta
natřené zastávky.
K bodu 9. – Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedající ukončeno v 18.50 hodin.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání
Příloha č. 3 – kopie zápisu z hodnocení došlých nabídek
Příloha č. 4 – Smlouva o dílo – oprava místní komunikace
Příloha č. 5– závěrečný účet DSO Boží Voda
Příloha č. 6 – ručně psané poznámky
Příloha č.7 – souhrn usnesení

Tento zápis byl vyhotoven dne 26. 05. 2017
Zapisovatel
Škůrková Blanka
zápisu
Ověřovatelé
Průcha Jan
zápisu
RNDr. Nováková Lucie Ph.D.
Starostka obce

Šulová Miloslava

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 7

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 24.05.2017
( usnesení č. ZO1-24.05/2017 – ZO6-24.05/2017)

Usnesení číslo ZO1-24.05/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Jana Průchu a pí. RNDr.
Novákovou Lucii, Ph.D..
Usnesení číslo ZO2-24.05/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Výběr dodavatele dle výzvy k podání nabídek – oprava místní komunikace
5. Smlouva o dílo na opravu místní komunikace
6. Závěrečný účet DSO Boží Voda
7. Záměr koupě pozemku p.č. 286/9 do vlastnictví obce Tupadly
8. Informace z obce
9. Závěr
Usnesení číslo ZO3-24.05/2017
Zastupitelstvo obce vybírá a schvaluje na základě hodnocení došlých nabídek dle výzvy
dodavatele na opravu místní komunikace v obci Tupadly společnost Silnice Žáček s.r.o., Česká
Lípa.
Usnesení číslo ZO4-24.05/2017
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním Smlouvy o dílo na akci Oprava místní komunikace v obci
Tupadly od dodavatele prací společnosti Silnice Žáček s.r.o. Česká Lípa a pověřuje starostku obce
jejím podpisem.
Usnesení číslo ZO5-24.05/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet DSO Boží Voda za rok 2016.
Usnesení číslo ZO6-24.05/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr koupě pozemku p.č. 286/9 o výměře 63m2 do vlastnictví
obce Tupadly a souhlasí se zveřejněním záměru.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šulová Miloslava
starostka obce

