Obec Tupadly
zastupitelstvo obce
Tupadly

Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 7.11.2014 od 18:00 hodin.

Přítomni:
Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která je nedílnou
součástí tohoto zápisu
Ostatní přítomní: dle prezenční listiny přítomných
Omluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel:

Škůrková Blanka

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Lopková Miluše a RNDr. Nováková Lucie PhD.

Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 4.:

K bodu 1. - Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 18:00 hod. dosavadní starostka obce paní Šabáková Miloslava,
která přivítala přítomné (dál jen „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s ust. § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“), konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24.10.2014, žádný návrh nebyl soudu podán).
Informace podle ust. § 93 odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Tupadly
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.10. do 06.11.2014. Současně
byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva), tj. nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, a prohlásil zastupitelstvo
obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích). V souvislosti s tím konstatoval, že

před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle ust. § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 2. - Složení slibu členy zastupitelstva obce
Předsedající v souladu s ust. § 69 odst. 2) zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva obce
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva obce, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (viz ust. § 55 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v ust. § 69 odst. 2) zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva obce ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připravené listině s textem slibu.
Žádný z přítomných členů zastupitelstva obce neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

K bodu 3. - Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Předsedající sdělil, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je p. Škůrková Blanka
Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:

p. Bc. Lopková Miluše
p. RNDr. Nováková Lucie PhD.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Bc.Lopkovou Miluši a p.
RNDr.Novákovou Lucii PhD.
Výsledek hlasování:

pro návrh 7

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 1/1/2014 bylo schváleno.

K bodu 4. – Schválení programu
Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce
tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a na pozvánce na dnešní zasedání zastupitelstva obce doručené
členům zastupitelstva obce, a to přesto, že některé z těchto bodů již byly a musely být z organizačně
technických a právních důvodů realizovány.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrhy na doplnění programu. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:

Program jednání:
1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva obce
3. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Volba starosty obce a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
c) určení způsobu volby starosty obce a místostarosty
d) volba starosty obce
e) volba místostarosty
6. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
a) zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
7. Zřízení dalších výborů zastupitelstva obce, určení jejich předmětu činnosti a volba jejich
předsedů a členů Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a dalších
osob
9. Diskuse
10. Závěr
Výsledek hlasování:

pro návrh 7

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 2/1/2014 bylo schváleno.
Vzhledem k tomu, že body 1. až 4. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím
přistoupeno k projednávání bodu 5. programu.
K bodu 5. – Volba starosty obce a místostarosty
a)

Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce volilo pouze jednoho místostarostu.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu počtu místostarostů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v obci Tupadly bude volen jeden místostarosta.

Výsledek hlasování:
PhD.)

pro návrh 6

proti návrhu 0 zdržel se 1 ( RNDr. Nováková Lucie

Usnesení č. 3/1/2014 bylo schváleno.
b)

Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající navrhl, aby nikdo z členů zastupitelstva nevykonával svou funkci jako uvolněný ve
smyslu ust. § 71 odst. 1) zákona o obcích.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
žádné z funkcí nebude člen zastupitelstva obce uvolněn.
Výsledek hlasování:

pro návrh 5

proti návrhu 2 (p.Křováček Jiří) zdržel se 0
(p.Karel Šula)

Usnesení č. 4/1/2014 bylo schváleno.
c)

Určení způsobu volby starosty obce a místostarosty
Předsedající navrhl, aby volba starosty obce a místostarosty proběhla veřejným hlasováním
(zvednutím ruky).
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty obce a místostarosty veřejným hlasováním
(zvednutím ruky).
Výsledek hlasování:

pro návrh 7

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 5/1/2014 bylo schváleno.
d)

Volba starosty obce
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta obce a po jeho zvolení případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém budou navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování o dalších kandidátech pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci starosty obce. Byl podán
následující návrh: člen zastupitelstva obce p. Křováček Jiří navrhl zvolit do funkce starosty obce
paní Miloslavu Šabákovou. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na starostu obce
souhlas.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí starostkou obce
Tupadly paní Miloslavu Šabákovou.

Výsledek hlasování:
Šabáková)

pro návrh 5

proti návrhu 0 zdržel se 2 (Karel Šula, Miloslava

Usnesení č. 6/1/2014 bylo schváleno.
e)

Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán
následující návrh: člen zastupitelstva obce p. Křováček Jiří navrhl zvolit do funkce místostarosty
paní Blanku Škůrkovou . Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na místostarostu
souhlas.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí místostarostkou
obce Tupadly paní Blanku Škůrkovou.
Výsledek hlasování:
PhD., Blanka Škůrková))

pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 2 ( RNDr. Nováková Lucie

Usnesení č. 7/1/2014 bylo schváleno.

K bodu 6. - Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
a) Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční výbor a kontrolní výbor (ust. § 117 odst. 2/ a
§ 84 odst. 2/ písm. l/ zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva
obce zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce určuje počet
členů výborů, který musí být lichý, každý z těchto výborů musí být nejméně tříčlenný (ust. § 119
odst. 1/ zákona o obcích). Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva obce, členy výboru
mohou být členové zastupitelstva obce nebo jiné osoby (§ 117 odst. 4/ zákona o obcích). Členy
kontrolního výboru ani finančního výboru nemohou být starosta obce, místostarosta ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (ust. § 119 odst. 1/ zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z těchto výborů bude mít tři členy.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor a kontrolní výbor
jsou tříčlenné.
Výsledek hlasování:

pro návrh 7

proti návrhu 0 zdržel se 0.

Usnesení č. 8/1/2014 bylo schváleno.
b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byl podán následující návrh: předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy finančního
výboru paní Bc. Lopkovou Miluši. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na předsedu
finančního výboru souhlas.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru paní Lopkvou Miluši
Výsledek hlasování:

pro návrh 7

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 9/1/2014 bylo schváleno.
c) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byl podán následující návrh: předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru pana Křováčka Jiřího. Navržený kandidát vyslovil se svou kandidaturou na předsedu
kontrolního výboru souhlas.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Křováčka Jiřího
Výsledek hlasování:

pro návrh 7

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 10/1/2014 bylo schváleno.
d) Volba členů finančního výboru
Předsedající navrhl na funkci členů finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
- do funkce člena finančního výboru pana Mgr. Petr Novák. Navržený kandidát vyslovil se
svou kandidaturou na člena finančního výboru souhlas.
Předsedající navrhl, aby volba členů finančního výboru byla ponechána na následující zasedání
zastupitelstva obce.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá volbu členů finančního výboru a členů kontrolního výboru na
následující zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: pro návrh 7

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 11/1/2014 bylo schváleno.
e) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající navrhl na funkci členů kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
- zvolit do funkce člena kontrolního výboru paní Hencovou Ilonu. Navržený kandidát vyslovil
se svou kandidaturou na člena kontrolního výboru souhlas.
- zvolit do funkce člena kontrolního výboru paní RNDr. Novákovou Lucii PhD.. Navržený
kandidát vyslovil se svou kandidaturou na člena kontrolního výboru souhlas.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru paní Hencovou Ilonu a paní RNDr.
Novákovou Lucii PhD. .
Výsledek hlasování:
Šula)

pro návrh 5

proti návrhu 0

zdržel se 2 (Hencová Ilona, Karel

Usnesení č. 12/1/2014 bylo schváleno.

K bodu 7. - Zřízení dalších výborů zastupitelstva obce, určení jejich předmětu činnosti a volba jejich
předsedů a členů
a)

Předsedající navrhl zřídit Kulturní výbor, jakožto iniciativní a poradní orgány zastupitelstva obce.
Navrhl, aby výbor byl tříčlenný a předmětem jeho činnosti bylo zejména:
- Kulturní výbor: příprava a pořádání kulturních akcí v obci, vítání občánku, gratulace
k životním jubileum občanům obce, včetně příprav finančních nákladů na jednotlivé akce,
kdy plán navržených akcí a finanční rozpočet bude předložen zastupitelstvu obce

K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
- Zastupitelstvo obce zřizuje kulturní výbor. Kulturní výbor je tříčlenný. Předmětem činnosti
kulturního výboru bude příprava a pořádání kulturních akcí v obci, vítání občánku,
gratulace k životním jubileum občanům obce, včetně příprav finančních nákladů na
jednotlivé akce, kdy plán navržených akcí a finanční rozpočet bude předložen
zastupitelstvu obce
Výsledek hlasování:

pro návrh 7

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 13/1/2014 bylo schváleno.
b)

Předsedající navrhl
- zvolit do funkce předsedy kulturního výboru paní RNDr. Lucii Novákovou PhD.. Navržený
kandidát vyslovil se svou kandidaturou souhlas.
- zvolit do funkce člena kulturního výboru paní Blanku Škůrkovou. Navržený kandidát vyslovil
se svou kandidaturou souhlas.
- zvolit do funkce člena kulturníhovýboru paní Bc.Miluši Lopkovou. Navržený kandidát
vyslovil se svou kandidaturou souhlas.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou kulturního výboru paní RNDr.Lucii Novákovou PhD..
Výsledek hlasování:
PhD.)

pro návrh 6

proti návrhu 0 zdržel se 1 ( RNDr. Lucie Nováková

Usnesení č. 14/1/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členy kulturního výboru paní Blanku Škůrkovou a paní Bc. Miluši
Lopkovou.
Výsledek hlasování:
Bc.Miluše Lopková)

pro návrh 5

proti návrhu 0 zdržel se 2 (Blanka Škůrková,

Usnesení č. 15/1/2014 bylo schváleno.

K bodu 8. - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a
dalších osob
a)

Předsedající seznámil přítomné se skutečností, že členům zastupitelstva obce, kteří nejsou pro
výkon své funkce dlouhodobě uvolněni, je možno poskytovat za výkon funkce měsíční odměnu a
to v souladu s platnými právními předpisy, konkrétně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění (dále jen „NV“).
O výši měsíční odměny a data, od kdy bude poskytována, musí rozhodnout zastupitelstvo
obce. Předsedající informoval o maximálních možných výších měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce v závislosti na druhu funkcí, které vykonávají (výši odměny je možno
stanovit od 0,-Kč do maximální výše):

Pro obce do 1.000 obyvatel:
- starosta obce: dle § 2 odst. 2 NV až do výše 0,6násobku výše měsíční odměny stanovené
podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro uvolněného člena zastupitelstva obce, který
vykonává funkci starosty – tj. až do výše 18 020,-Kč
- místostarosta: 7.509,-Kč (sl. 6 přílohy č. 1 NV) + příplatek 1.304,-Kč/100 obyv. (sl. 8
přílohy č. 1 NV)
- předseda výboru zastupitelstva obce: 880,-Kč (sl. 10 přílohy č. 1 NV) + příplatek 180,-Kč
(sl. 13 přílohy č. 1 NV)
- člen výboru zastupitelstva obce: 570,-Kč (sl. 11 přílohy č. 1 NV) + příplatek 180,-Kč (sl. 13
přílohy č. 1 NV)
- člen zastupitelstva obce: 280,-Kč (sl. 12 přílohy č. 1 NV) + příplatek 180,-Kč (sl. 13 přílohy
č. 1 NV)

Předsedající přednesl návrh usnesení.
- K návrhu byl vznesen protinávrh zastupitelem obce p. Křováčkem, který navrhuje
odměnu pro výkon funkce neuvolněného starosty dle § 2 odst. 2 NV až do výše
0,6násobku výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro
uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty –v plné výši 18
020,-Kč

Předsedající navrhl o obou návrzích hlasovat
Návrh usnesení varianty č.1.
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 72 a 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce:

Funkce
starosta obce
Místostarosta
předseda finančního výboru ZO
předseda kontrolního výboru ZO
člen finančního výboru ZO
člen kontrolního výboru ZO
předseda kulturního výboru ZO
člen kulturního výboru ZO
člen zastupitelstva obce
Výsledek hlasování:pro návrh 2
zdržel se 0

Pevná část
(v Kč)

Příplatek
(v Kč)

13700
7500
880
880
570
570
880
570
280

1300
1000
0
0
0
0
0
0
180

Měsíční odměna
celkem
(v Kč)
15000
8500
880
880
570
570
880
570
460

proti návrhu 5 (Škůrková,Šula,Křováček,Hencová,Lopková)

Usnesení č. 16 /1/2014 nebylo schváleno.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Paní Květová a paní
Křováčková byly pro aby starosta obce měl maximální odměnu.
Návrh usnesení varianty č.2.
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 72 a 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce:

Funkce
starosta obce
Místostarosta
předseda finančního výboru ZO
předseda kontrolního výboru ZO
člen finančního výboru ZO
člen kontrolního výboru ZO
předseda kulturního výboru ZO
člen kulturního výboru ZO
člen zastupitelstva obce
Výsledek hlasování:
pro návrh 5
(RNDr. Lucie Nováková PhD.)

Pevná část
(v Kč)

Příplatek
(v Kč)

18020
7500
880
880
570
570
880
570
280

0
1000
0
0
0
0
0
0
180

Měsíční odměna
celkem
(v Kč)
18020
8500
880
880
570
570
880
570
460

proti návrhu 1 (Miloslava šabáková) zdržel se 1

Usnesení č. 17 /1/2014 bylo schváleno.
Odměna za výkon funkce starosty obce a místostarosty bude poskytována měsíčně ode dne
zvolení do funkce .
Odměna za výkon funkce předsedů a členů výborů zastupitelstva obce, bude poskytována
měsíčně ode dne zvolení do příslušné funkce .
Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce bude poskytována měsíčně ode dne přijetí
tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož
se jako člen zastupitelstva obce zúčastní.
Výsledek hlasování:

pro návrh 7

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 18 /1/2014 bylo schváleno.
b)

Současně předsedající konstatoval, že je nutno určit, jaké odměny budou neuvolněným členům
zastupitelstva obce poskytovány v případě souběhu funkcí (zda se odměny budou sčítat).
Navrhl, aby v případě souběhu funkcí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
sčítali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 77 odst. 3) zákona o obcích stanoví, že při souběhu
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako
součet zastupitelstvem obce stanovených odměn za jednotlivé funkce.
Výsledek hlasování:

pro návrh 7

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 19/1/2014 bylo schváleno.
c)

Předsedající navrhl stanovit odměny nečlenům zastupitelstva obce – členům výborů
zastupitelstva obce a členům a předsedům komisí rady obce (starosty obce).

Předsedající přednesl návrh usnesení.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanoví měsíční odměny za výkon funkcí členů výborů zastupitelstva obce
osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce:
Funkce
člen finančního výboru ZO
člen kontrolního výboru ZO
člen kulturního výboru ZO

Měsíční odměna
(v Kč)
570
570
570

Odměna bude poskytována měsíčně ode dne zvolení (jmenování) do příslušné funkce.
Výsledek hlasování:

pro návrh 7

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 20/1/2014 bylo schváleno.

K bodu 9. - Diskuse
V diskusi vystoupil p. T., který se dotázal, zda zastupitelstvo obec ví kdo vykácel stromy na pozemku
naproti bývalému kravínu. Paní starostka mu odpověděla, že to provedla fa Lesní Kolínská v rámci
lesního hospodářského plánu, který s touto firmou byl sjednán a na místo vykácených stromů byly
zasazeny stromy jiné.
Předsedající informoval přítomné o plánech zastupitelstva obce do dalšího volebního období:
- dokončit projektovou dokumentaci na revitalizaci zeleně za OU a požádat o dotaci
- dokončit uzemní plán obce
- zažádat pozemkový fond o převod pozemků, na kterých je plánovaná revitalizace zeleně
v obci
- prořezávka a úprava dřevin a louky u vysílače
Dále se přítomní ptali zda se budou i nadále konat kulturní akce v obci Tupadly tak jako doposud
(dětský den, neckyáda, mikuláš atd.) . Předsedající přítomným zdělil, že kulturní akce budou i nadále
pokračovat a nejbližší bude mikuláš, který se bude konat v neděli 7.12.2014 od 15:00 hod v místním
hostinci.
K závěru předsedající informoval, že další zasedání zastupitelstva obce Tupadly se bude konat
koncem listopadu, kde se bude projednávat uzemní plán obce ,regenerace zeleně v obci rozpočtové
opatření obce a inventarizace .
K bodu 10. - Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 18:56 hod.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina členů zastupitelstva obce
Příloha č. 2 - Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Příloha č.3 - Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne
7.11.2014.
Přílohy tohoto zápisu dále tvoří:

-

Pozvánka pro nově zvolené členy zastupitelstva obce na ustavující zasedání zastupitelstva
obce
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce ………..

Tento zápis byl vyhotoven dne 10.11.2014

Zapisovatel:

Blanka Škůrková

dne 10.11.2014

Ověřovatelé:

Bc. Miluše Lopková

dne ………………………… _______________________

RNDr. Lucie Nováková PhD.

Starostka obce:

Miloslava šabáková

dne ………

_______________________

_______________________

dne ………………………… _______________________

