Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 20. 04. 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:

RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.

Ověřovatelé zápisu: Jan Průcha, Škůrková Blanka
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 2.:
K bodu 1. , 2.– 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 12. 04. 2017 do 20. 04. 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. RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi:

p. Jan Průcha a pí. Škůrková Blanka

Návrh usnesení č. ZO1 – 20.04/2017:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Jana Průchu a pí.
Škůrkovou Blanku.
Výsledek hlasování: pro návrh 5

proti návrhu 0

zdržel se 0

Usnesení č. ZO1 – 20.04/2017 bylo schváleno.
K bodu 3. - Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
Při kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 17. 03.2017 nebylo
žádné usnesení, které by přecházelo do dnešního zasedání.

Předsedající seznámila přítomné s dnešním programem (příloha č. 2) a navrhla jeho doplnění o
bod Směrnice – veřejné zakázky malého rozsahu a požádala ZO o schválení programu nebo další
doplnění. Další návrh na doplnění programu nebyl vznesen a tak dala předsedající hlasovat o
schválení programu v tomto znění:
Návrh usnesení č. ZO2-20.04/2017 :
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje 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. Informace o podání žádosti o dotaci – Středočeský Fond kultury a obnovy památky
5. Smlouva o výpůjčce – sběrné nádoby EKO - KOM
6. Žádost ZŠ Želízy – příspěvek na ŠvP
7. Školské obvody ZŠ a MŠ, OZV 1/2017
8. Střednědobý rozpočtový výhled
9. Kupní smlouva
10. Směrnice – veřejné zakázky malého rozsahu
11. Informace z obce – dotace na opravu komunikace, očkování psů, odečet vodného
12. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO2-20.04/2017 bylo schváleno.

zdržel se 0

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.
K bodu 4. – Informace o podání žádosti o dotaci – Středočeský Fond kultury a obnovy památek
Předsedající podala informaci o podání žádosti ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
na opravu pomníku, žádost je podána cca do výše 190.000,-Kč bez DPH celkem tedy zhruba ve výši
225.000,-Kč. Jedná se zejména o opravu rozpadající se podezdívky, opravu plotu a renovaci
pomníku. Dotace se poskytuje do maximální výše 60% rozpočtu oprav, 40% je podíl obce. Rozpočet
od restaurátorky na renovaci pomníku je cca 30.000,-Kč bez DPH.
K bodu 5. – Smlouva o výpůjčce – sběrné nádoby EKO-KOM
Předsedající ve zkratce informovala přítomné o obsahu smlouvy o výpůjčce od fa EKO-KOm na
zapůjčení nových sběrných nádob na tříděný odpad (sklo, plast, papír). ZO bylo se smlouvou
seznámeno, nebyly vzneseny dotazy. Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří přílohu č.
3.
Návrh usnesení č. ZO3-20.04/2017 :
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje znění Smlouvy o výpůjčce sběrných nádob na tříděný
odpad od společnosti EKO-KOM a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO3-20.04/2017 ZO bylo schváleno.

zdržel se 0

K bodu 6. – Žádost ZŠ Želízy – příspěvek na ŠvP
Obec Tupadly obdržela email od ředitelky ZŠ Želízy Mgr. Zuzany Paprčkové s žádostí o příspěvek na
dopravu pro děti na školu v přírodě do Špindlerova Mlýna, jedná se o částku cca 800,-Kč na dítě,
seznam dětí spolu s žádostí tvoří přílohu č. 4 zápisu.
Návrh usnesení č. ZO4-20.04/2017:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje úhradu příspěvku na dopravu dětí na ŠvP pro ZŠ Želízy na
základě vyúčtování od obce Želízy.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 1
Usnesení č. ZO4-20.04/2017 bylo schváleno.

K bodu 7. – Školské obvody ZŠ a MŠ
Předsedající informovala přítomné o novele školského zákona jenž stanovuje obcím, které nejsou
zřizovateli školního zařízení povinnost uzavřít s obcí jenž je zřizovatelem školního zařízení Dohodě o
vytvoření společných školských obvodů pro ZŠ a MŠ. Starostka obce oslovila starostu obce želízy a
starostku města Liběchov a požádala o uzavření dohod na společné školské obvody. Na základě
souhlasu vypracovali Mgr. Skřivánková a pan Slunečko Dohody o vytvoření společného školského
obvodu základní a mateřské školy Želízy (příloha č. 5 a příloha č. 6 zápisu) a Liběchov (příloha č. 7 a
příloha č. 8 zápisu) . ZO bylo s dohodami seznámeno a uzavření dohod schvaluje.
Návrh usnesení č. ZO5-20.04/2017:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje znění Dohody o vytvoření společného školského obvodu
Základní školy a Mateřské školy jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Želízy,
příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Želízy a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-20.04/2017 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. ZO6-20.4/2017:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje znění Dohody o vytvoření společného školského obvodu
Základní školy a Mateřské školy jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Liběchov,
příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Liběchov a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-20.04/2017 bylo schváleno.
Dohody o vytvoření společných školských obvodů s obcí Želízy a městem Liběchov budou platné
po schválení a vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2017, kterou se stanoví části společných obvodů
mateřských škol a základních škol (příloha č. 9 zápisu). Vyhláška bude zveřejněna po podepsání
dohod se zřizovateli, a 15 dnem po vyvěšení nabyde účinnosti.
Návrh usnesení č. ZO7-20.04/2017 :
Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví
části společných obvodů mateřských škol a základních škol.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO7-20.04/2017 bylo schváleno.

K bodu 8. – Střednědobý rozpočtový výhled
Předsedající sdělila přítomným, že zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti ( změna zákona č. 250/2000 Sb.,)
vznikla obcím povinnost zpracovat Střednědobý rozpočtový výhled, který nahrazuje dosavadní
rozpočtový výhled (příloha č. 10 zápisu).
Návrh usnesení ZO8-20.04/2017:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Tupadly na období
roků 2017 – 2018.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO8-20.04/2017 bylo schváleno.
K bodu 9. – Kupní smlouva
ZO bylo seznámeno se zněním kupní smlouvy mezi Obcí Tupadly a paní Felcmanovou na koupi
pozemku p.č. 257/20 o výměře 146 m2 v k.ú. Tupadly ve vlastnictví obce Tupadly, smlouvy je
nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří přílohu č. 11 zápisu. Záměr prodeje pozemku byl schválen
na zasedání ZO 25.9.2015.
Návrh usnesení č. ZO9-20.04/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění kupní smlouvy mezi obcí Tupadly (prodávající) a paní
Felcmanovou Helenou (kupující), na prodej pozemku p.č.257/20 ve vlastnictví obce Tupadly, a
pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO9-20.04/2017 bylo schváleno.
K bodu 10. – Směrnice – veřejné zakázky
Z důvodu novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek zákonem č. 134/2016 je nutné
aktualizovat směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015 obce Tupadly vydáním
nové směrnice č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jejíž znění je totožné se
směrnicí 1/2015. Znění směrnice tvoří přílohu č. 12 zápisu.
Návrh usnesení č. ZO10-20.04/2017:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje znění směrnice č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO10-20.04/2017 bylo schváleno.

K bodu 11. – Informace z obce
a)dotace na opravu místní komunikace
Předsedající informovala přítomné o získání – přidělení dotace z MMR na opravu místní komunikace
podél kapličky na rozcestí k vysílači, tak jak je to uvedeno v projektové dokumentaci. Předpokládané
zahájení oprav je září 2017.
b)očkování psů
dne 29.04.2017 bude očkování psů v 11:00 na parkovišti před místní restaurací Tupadly, letáky jsou
vyvěšeny.

c)odečet vodného
odečet vody proběhne dne 10.05.2017 tak jak je uveden na vývěsce obce, pokud nebudou občané
doma dostanou lístek kam poslat stav vodoměru, nebo mohou stav nahlásit přímo na DSO Boží
voda se sídlem v Liběchově na městském úřadě.
d)pozvánka na pálení čarodějnic
příprava máje je 30.04.2017 od 10:00 hod. v obecním parku Tupadly, pálení čarodějnic je od
17:00hod. Tak jak je uvedeno na letácích vyvěšených na in-fo deskách.
e)výkop u vysílače
fa Tempo, která bude provádět výkop u vysílače informovala předsedající o tom, že začnou s
výkopem, výkop povede mimo asfaltový povrch komunikace.
f)diskuse
 p.Ř. se dotazoval zda se dá něco provést s vodou, neustále klesá tlak vody v kopci k vysílači a
pak musí odpouštět hodně vody, proč je nízká hladina vody v Ješovicích a zda se tedy nedá
dát čerpadlo pod kopec aby voda měla tlak a dostala se až nahoru ke spotřebitelům co jsou
v kopci. Zda se dají pročistit šoupata v kopci neboť při poklesu vodu je voda při natlakování
špinavá.
 Předsedající informovala přítomné o zaměstnancích obce dva jsou z ÚP na VPP a třetí je
zaměstnanec obce, který má pracovníky VPP na starost (přiděluje jim práci atd.).
K bodu 12. - Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo předsedající ukončeno v 19:38 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání
Příloha č. 3 – smlouva o výpůjčce EKO KOM
Příloha č. 4 – žádost o příspěvek na dopravu dětí ŠvP
Příloha č. 5– dohoda ZŠ Želízy
Příloha č. 6 – dohoda MŠ Želízy
Příloha č.7 – dohoda ZŠ Liběchov
Příloha č.8 – dohoda MŠ Liběchov
Příloha č.9 – Obecně závazná vyhláška obce Tupadly č. 1/207, o školských obvodech
Příloha č.10 – střednědobý rozpočtový výhled 2017-2018
Příloha č.11 – kupní smlouva
Příloha č.12– Směrnice č.1/2017 veřejné zakázkymalého rozsahu
Příloha č.13– ručně psaný zápis
Příloha č.14 – souhrn usnesení
Tento zápis byl vyhotoven dne 21. 04. 2017
Zapisovatel
RNDr. Nováková Lucie Ph.D.
zápisu
Ověřovatelé
Průcha Jan
zápisu
Škůrková Blanka
Starostka obce

Šulová Miloslava

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 14
Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 20. 04. 2017
( usnesení č. ZO1-20.04/2017 – ZO10-20.04/2017)

Usnesení číslo ZO1-20.04/2017:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Jana Průchu a pí.
Škůrkovou Blanku.
Usnesení číslo ZO2-20.04/2017
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje 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. Informace o podání žádosti o dotaci – Středočeský Fond kultury a obnovy památky
5. Smlouva o výpůjčce – sběrné nádoby EKO – KOM
6. Žádost ZŠ Želízy – příspěvek na ŠvP
7. Školské obvody ZŠ a MŠ, OZV 1/2017
8. Střednědobý rozpočtový výhled
9. Kupní smlouva
10. Směrnice – veřejné zakázky malého rozsahu
11. Informace z obce – dotace na opravu komunikace, očkování psů, odečet vodného
12. Závěr
Usnesení č. ZO3-20.04/2017
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje znění Smlouvy o výpůjčce sběrných nádob na tříděný
odpad od společnosti EKO-KOM a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Usnesení č. ZO4-20.04/2017
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje úhradu příspěvku na dopravu dětí na ŠvP pro ZŠ Želízy na
základě vyúčtování od obce Želízy.
Usnesení č. ZO5-20.04/2017
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje znění Dohody o vytvoření společného školského obvodu
Základní školy a Mateřské školy jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Želízy,
příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Želízy a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
Usnesení č. ZO6-20.04/2017
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje znění Dohody o vytvoření společného školského obvodu
Základní školy a Mateřské školy jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Liběchov,
příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Liběchov a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
Usnesení č. ZO7-20.04/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví
části společných obvodů mateřských škol a základních škol.

Usnesení č. ZO8-20.04/2017
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Tupadly na období
roků 2017 – 2018.
Usnesení č. ZO9-20.04/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje znění kupní smlouvy mezi obcí Tupadly (prodávající) a paní
Felcmanovou Helenou (kupující), na prodej pozemku p.č.257/20 ve vlastnictví obce Tupadly, a
pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Usnesení č. ZO10-20.04/2017
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje znění směrnice č.1/2017 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šulová Miloslava
starostka obce

