Obec Tupadly
zastupitelstvo obce
Tupadly

Zápis
zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 17. 03. 2017 od 18:00 hodin.
Přítomni:
Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny
Ostatní přítomní: dle prezenční listiny, 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:

Škůrková Blanka

Ověřovatelé zápisu: Jan Průcha, RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.
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 18:10 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 08. 03. 2017 do 17. 03. 2017)
Předsedající konstatovala přítomnost 5 členů zastupitelstva obce, 2 omluveni (z celkového počtu 7
členů zastupitelstva), je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, a prohlásila
zastupitelstvo obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).
Předsedající pověřila zápisem z dnešního zasedání paní Škůrkovou Blanku.
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi:

p. Jan Průcha
pí. RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.

Návrh usnesení:
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 – 17.03/2017 bylo schváleno.

K bodu 3. - Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
Při kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 19. 12.2016 bylo
konstatováno, že do dnešního programu zasedání nepřechází žádný bod k projednání.
Předsedající doplnila program (příloha č. 2) o bod č. 9. Rozhodnutí ZO- delegace zástupce na VH
VKM a požádala ZO o schválení programu nebo případné doplnění. Podnět k doplnění programu
nebyl vznesen a tak dala předsedající hlasovat o schválení programu dnešního zasedání v tomto
znění:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce 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. Rozpočtové opatření č. 1/2017
5. Inventarizace 2016
6. Příspěvek pro JSDHO – svolávací zařízení
7. Projekty k realizaci pro rok 2017
8. Informace z obce
9. Rozhodnutí ZO – VKM
10. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO2-17.03/2017 bylo schváleno.

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.
K bodu 4. – Rozpočtové opatření č. 1/2017
Předsedající předložila ZO rozpočtové opatření č.1/2017 obce Tupadly, kterým dochází k navýšení
položky 4112 výkon státní správy o 2.200,-Kč, částka je přesně vymezena statním rozpočtem a činí
46 200,-Kč pro rok 2017 a položka 1351 byla novelou rozpočtové skladby zrušena a nahrazena
položkou 1382. Rozpočtové opatření č. 1/2017 tvoří přílohu č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Tupadly č.1/2017.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-17.03/2017 bylo schváleno.
K bodu 5. – Inventarizace 2016
Předsedající informovala, že inventarizace proběhla v řádném termínu. Při inventuře plateb za KO
bylo zjištěno duplicitní vedení poplatku za KO v důsledku změn majitelů rekreačních objektů, tak
jak je uvedeno v inventarizačním soupisu a budou vyřazeny. Zároveň budou z účtu pohledávek
převedeny do podrozvahy poplatky za období let 2010 -2013, kde budou evidovány. Zároveň bude z
pohledávek vyřazeno 5 poplatníků poplatku za psa, kteří neprovedli odhlášení psů z evidence.
Inventarizační soupis tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení pohledávek z účtu 315 za KO a psa dle inventarizačního
soupisu z důvodu duplicitní evidence poplatníků, a převedení pohledávek z účtu 315 na
podrozvahu u dlužných plateb za KO za období let 2010 - 2013 v účetním systému obce v roce
2017.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO4-17.03/2017 ZO bylo schváleno.
K bodu 6. – Příspěvek pro JSDHO – svolávací zařízení
Dne 02. 03. 2017 byl obci Tupadly doručen email od předsedy JSDH Želízy (viz.příloha č.5) o záměru
koupě svolávacího zařízení, které stojí 30.250Kč bez DPH a zapojení. Jelikož JSDH zajišťuje služby
požární ochrany pro 5 obcí vychází výše příspěvku pro jednu obec odhadem cca do 10 000,-Kč,
přibližně 1/5 z celkové ceny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na zakoupení svolávacího systému pro JSDH
Želízy a to ve výši 1/5 z celkové ceny.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-17.03/2017 bylo schváleno.
K bodu 7. – Projekty k realizaci pro rok 2017
Předsedající informovala o záměrech obce
- Stromy a keře:
Předsedající informovala o výsadbě nových stromů na polní cestě na Sitnou, kterou obec spravuje,
je zapotřebí za uschlé a poškozené stromy vysadit nové (cca 20ks stromů). Dále na podzim v roce
2016 proběhlo kácení starých a nemocných stromů na prostranství v chatové oblasti ,,K Vidimi´´, za
peníze z prodeje vytěženého dřeva obec zajistí náhradní výsadbu nových stromů. Obec chce začít
také výsadbou stromů a keřů na prostranství za OÚ dle vypracovaného a schváleného projektu.
- Pozemek Melichovi
Zastupitelstvo obce Tupadly rozhodlo o vypovězení nájemní smlouvy části pozemku p.č. 182/3 o
výměře 986m2, který sousedí s prostorem obecního parku, od pozemku majitelky domu č.p. 8 bude
pozemek oddělen výsadbou živého plotu, který jim zajistí soukromí. Terén pozemku bude srovnán a
udržován jako louka s propojením do parku. Důvodem výpovědi byl neudržovaný a zanedbaný stav
pozemku a záměr obce ho propojit s parkem.
-Obec dále zvažuje nákup 2 ks kontejnerů na bioodpad, společnost, která nám zajišťuje svoz nemá
další kontejner k dispozici a dva kusy jsou nedostačující.
-oprava mostů:
Most u kapličky – bude provedena výměna poškozeného betonového zábradlí za mostní průtokové
zábradlí
Most k chatám – výměna starých pražců za nové, vyznačení vodící čáry pro řidiče.
-oprava pomníku
oprava štukové podezdívky, vyzdění nových sloupků a výměna oplocení
-oprava kapličky
Kaplička je památkově chráněná, obec v roce 2018 podá žádost o dotaci na opravu.

K bodu 8. – Informace z obce
-Předsedající informovala, že od 22. 03. 2017 nastupuje zaměstnanec obce, který bude vykonávat
práci pro obec jako údržbář budovy č.p.5 a jako pracovník pro obec (sekání trávy, úklidové
práce,atd.). Od 01. 04. 2017 nastupují zaměstnanci VPP, ty bude mít zaměstnanec obce na starost a
pracovníci VPP mu budou pomáhat.
-Předsedající informovala o řešení louky u vysílače, musí se vyřešit odvodňovací výkop vedoucí přes
cestu.
-Dále se řešila oprava houpačky umístěné v parku obce (chybí držadlo)
-Byla zmíněna také nově zřízená veřejná služba od ÚP od 01. 03.2017 na 20hod. týdně, ale pokud s
ní nebudou uchazeči ÚP souhlasit nemusí na ni nastoupit a dostanou nižší dávkku příspěvků.
-Také se řešila oprava křížku ( křížek je opraven, jen se musí opravit podstavec)
-Další dotaz byl kdy budou na obci opět umístěny kontejnery na bioodpad (od 1.4.2017)
-jak se vyřeší špinavé lavičky od koček: bohužel toto téma už se řešilo a obec by musela zajistit
odchyt koček a musela by je nechat na náklady obce sterilizovat, kočky jsou bohužel napolo divoké
a nedají se tudíž chytit,kdyby je občané nekrmili tak by se kočky stáhly a zdivočely anedržely se při
silnici a v zastávce.
-startovací byt: padl dotaz jak dopadlo výběrové řízení ( byly podány dvě žádosti z níž byla jedna
vyloučena pro nesplnění podmínek pro výběrové řízení, tudíž startovací byt připadl nabídce, která
splňovala podmínky výběrového řízení, tak jak je uvedeno v zápise z výběrové komise)
-paní Šumanové prosakuje z prasklin v asfaltovém povrchu silnice vedoucí na Vidim voda do domu:
předsedající sdělila, že je nutné situaci nafotit a obrátit se se stížností na vlastníka komunikace
-těžba stromů a probírka na pozemku obce Tupadly nacházejícího se vedle hostince Tupadly:
finančně nákladná a riziková, se musí řešit uzavírkou silnice vedoucí na Vidim.
K bodu 9. – Rozhodnutí ZO - VKM
Předsedající informovala přítomné o delegaci zástupce na valnou hromadu Svazku měst a obcí
VKM. Na základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění deleguje obec zástupce na
valnou hromadu společnosti, v nich má majetkovou část, jestliže se nemůže zástupce obce VH
zúčastnit, je obec povinna dle stanov svazku delegovat zástupce svazku (př.č. 5). Zástupci VKM byli
navrženi pan Libor Lesák a pan Tomáš Hrodek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí ZO o delegaci zástupce obce a jeho náhradníků k
zastupování na všech řádných a mimořádných VH společnosti Vodárny Kladno Mělník,a.s. V roce
2017.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-17.03/2017 bylo schváleno.

K bodu 10. - Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo předsedající ukončeno v 19:02 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání konaného 17. 03.2017
Příloha č. 3 – rozpočtové opatření č.1/2017
Příloha č. 4 – inventarizační soupis
Příloha č. 5– žádost o příspěvek JSDH Želízy (svolávací zařízení)
Příloha č. 6 – návrh výpovědi nájemní smlouvy na pozemek
Příloha č. 7 – ručně psané poznámky k zápisu
Příloha č.8 – souhrn usnesení
Tento zápis byl vyhotoven dne 19. 03. 2017
Zapisovatel
Škůrková Blanka
zápisu
Ověřovatelé
Průcha Jan
zápisu
RNDr. Nováková Lucie Ph.D.
Starostka obce

Šulová Miloslava

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 8

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 17. 03. 2017
Usnesení číslo ZO1-17.3/2017 – ZO6-17.3/2017

ZO1-17.03/2017 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Jana Průchu a pí. RNDr.
Novákovou Lucii, Ph.D..
ZO2-17.03/2017 - schváleno
Zastupitelstvo obce 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.Rozpočtové opatření č. 1/2017
5.Inventarizace 2016
6.Příspěvek pro JSDHO – svolávací zařízení
7.Projekty k realizaci pro rok 2017
8.Informace z obce
9.Rozhodnutí ZO – VKM
10.Závěr
ZO3-17.03/2017 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Tupadly č.1/2017.
ZO4-17.03/2017 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení pohledávek z účtu 315 za KO a psa dle inventarizačního
soupisu z důvodu duplicitní evidence poplatníků, a převedení pohledávek z účtu 315 na
podrozvahu u dlužných plateb za KO za období let 2010 - 2013 v účetním systému obce v roce
2017.
ZO5-17.032017 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na zakoupení svolávacího systému pro JSDH
Želízy a to ve výši 1/5 z celkové ceny.
ZO6-17.03/2017 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí ZO o delegaci zástupce obce a jeho náhradníků k
zastupování na všech řádných a mimořádných VH společnosti Vodárny Kladno Mělník,a.s. V roce
2017.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šulová Miloslava
starostka obce

