Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly

Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 18. 12. 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): dle prezenční listiny přítomných, která je nedílnou součástí
tohoto zápisu a je přílohou č. 1
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 18:02hod. 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 10. 12. 2017 do 17. 12. 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: pan Karla Šulu a paní RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Karla Šulu a paní
RNDr. Novákovou Lucii, Ph.D.
Výsledek hlasování:

pro návrh 5

proti návrhu 0

zdržel se 0

Usnesení č. ZO1 – 18.12/2017 bylo schváleno.
K bodu 2. – Schválení programu
Předsedající sdělila, že s předchozího zasedání nepřechází žádný bod k projednání a seznámila
přítomné s obsahem dnešního zasedání a vznesla požadavek na doplnění programu o dva body:
7. Rozpočtové opatření č. 3/2017 obce Tupadly k 31.12.2017 – pověření
8. Sociální pohřby

ZO souhlasí s doplněním programu, 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.
Schválení programu
3.
Kontrola usnesení
4.
Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2018
5.
Nařízení vlády č. 318/2017
6.
Inventarizace majetku
7.
Rozpočtové opatření č.3/2017
8.
Sociální pohřby
9.
Informace z obce – zubní pohotovost
10.
Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO2-18.12/2017 bylo schváleno.
K bodu 3. - Kontrola usnesení z minulého zasedání
Předsedající informovala, že z minulého zasedání nepřechází žádné usnesení k projednání, zůstává
vyřešit jen pokácení dřevin na soukromých pozemcích podél komunikace vedoucí k vysílači,
schůzka s majiteli byla domluvena leden 2018. Svazek obcí pošle dopis ČEZu na dodržení
ochranných pásem elektrického vedení. Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu
byly již projednány, bylo předsedající přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.
K bodu 4. – Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2018
Předsedající seznámila přítomné členy zastupitelstva obce s návrhem rozpočtu obce Tupadly pro
rok 2018. Návrh rozpočtu pro rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce, jeho znění tvoří přílohu č. 4
zápisu a přednesla návrh usnesení č. ZO3-18.12/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2018 jako schodkový rozpočet
obce Tupadly na rok 2018, tak jak byl projednán na dnešním zasedání ZO:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 2 832 461,-Kč
Celkové výdaje ve výši: 3 384110,-Kč
Financování ve výši: 551 649,-Kč
ZO stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen
jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného
rozpočtu roku 2018. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových
položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak povoluje. Rozpis
schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je
v kompetenci správce rozpočtu a účetní obce. Financování schodku bude provedeno ze zdrojů
minulých let.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-18.12/2017 bylo schváleno.
K bodu 5. – Nařízení vlády č. 318/2017
Starostka obce - předsedající upozornila, že s účinností od 1.1.2018 dochází (novelou zákona č.
128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů

zastupitelstev územních samosprávných celků) ke změnám v odměňování členů zastupitelstev obcí.
U obcí s počtem obyvatel s trvalým pobytem do 300 mohou být neuvolněným členům
zastupitelstva obce poskytovány měsíční odměny v následující výši:
Funkce
starosta obce
místostarosta
předseda výboru ZO
člen výboru ZO
předseda komise
člen komise
člen zastupitelstva obce bez další funkce

Odměna za měsíc
(v Kč)
10.950,- až 21.899,0,- až 19.709,0,- až 2.190,0,- až 1.825,0,- až 2.190,0,- až 1.825,0,- až 1.095,-

O konkrétní výši měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce rozhoduje
zastupitelstvo obce.
V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce, přičemž do souhrnu lze
zahrnout pouze odměny za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce a
předsedy nebo člena komise.
V návaznosti na shora uvedené navrhla starostka obce schválit novou výši měsíčních odměn
neuvolněných členů zastupitelstva obce od 1.1.2018.
Návrh usnesení č.ZO4-18.12/2017:
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018, a s nařízením vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od
1.1.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za
výkon funkce:
Funkce
starosta obce
místostarosta
předseda výboru ZO
člen výboru ZO
předseda komise
člen komise
člen zastupitelstva obce bez další funkce

Odměna za měsíc
(v Kč)
18.020,10.000,2.000,1.000,0,0,460,-

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována:
- v případě starosty obce ode dne zvolení do funkce starosty obce
- v případě místostarosty ode dne zvolení do funkce místostarosty
- v případě předsedů a členů výborů zastupitelstva obce ode dne zvolení do příslušné funkce
- v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce za situace,
kdy se bude jednat o člena zastupitelstva obce bez další funkce, ode dne složení slibu člena
zastupitelstva obce (v případě zvolení do jakékoliv funkce člena či předsedy výboru nebo
jmenování do funkce předsedy či člena komise, nebude tato měsíční odměna počínaje dnem
zvolení či jmenování poskytována).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v souladu s ust. § 74 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018, při souběhu výkonu více funkcí se měsíční
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky. Před hlasováním dala starostka obce
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO4-18.12/2017 bylo schváleno.
Předsedající dále navrhla odměnu členům výborů zastupitelstva obce, kteří nejsou členy
zastupitelstva ve výši 570,-Kč za měsíc s účinností od 1.1.2018.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována členovi
výboru zastupitelstva nečlenovi ZO ode dne zvolení do příslušné funkce.
Návrh usnesení č. ZO5 – 18.12/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu členům výborů zastupitelstva – nečlenům ZO ve
výši 570,- Kč/měsíc s účinností od 1.1.2018, v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována členovi výboru zastupitelstva nečlenovi ZO ode dne zvolení do
příslušné funkce.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-18.12/2017 ZO bylo schváleno.
Dále předsedající informovala je nově vyhrazeno zastupitelstvu obce vyslovovat souhlas se vznikem
pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce, přičem ž konstatovala, že
v současné době mají uzavřen pracovněprávní vztah (dohody o provedení práce) dvě členky
zastupitelstva obce (Nováková – administrátor webových stránek obce, Škůrková – spisová služba
ERMS).
Návrh usnesení č. 6ZO-18.12/2017:
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s uzavřením veřejnoprávního vztahu mezi obcí Tupadly
DOPP s paní Novákovou (administrátor webových stránek obce) a paní Škůrkovou (spisová
služba ERMS).
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-18.12/2017 ZO bylo schváleno.
K bodu 6. – Inventarizace majetku
Předsedající informovala provést inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Tupadly.
Inventarizace bude probíhat v období od 20.12.2017 do 25.01.2018. Členy inventarizační komise
jmenuje starostka obce, zároveň stanoví harmonogram inventarizace.
K bodu 7. – Rozpočtové opatření obce č. 3/2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 rozpočtové opatření k 31.12.2017 – pověření k provedení
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního
výboru k provedení rozpočtového opatření č.3/2017 k 31.12.2017, které bude spočívat v úpravě
položek jednotlivých paragrafů a v případě přečerpání paragrafů, též těchto paragrafů, jak
v rozpočtové části příjmů a tak v části výdajů ke skutečnosti roku 2017 dle sestavy FIN 2-02.
Návrh usnesení č. ZO7-18.12/2017:

Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje rozpočtové opatření č.3/2017 a pověřuje starostku obce,
předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního výboru k provedení rozpočtového opatření
č.3/2017 k 31.12.2017, které bude spočívat v úpravě položek jednotlivých paragrafů a v případě
přečerpání paragrafů, též těchto paragrafů, jak v rozpočtové části příjmů a tak v části výdajů ke
skutečnosti roku 2017 dle sestavy FIN 2-02.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO7-18.12/2017 bylo schváleno.
K bodu 8. – Sociální pohřby
Sociální pohřby
Předsedající informovala o novele zákona o pohřebnictví účinné od 1.9.2017. Každá obec (byť není
provozovatelem veřejného pohřebiště) na jejímž území došlo k úmrtí nebo bylo tělo zemřelého
nalezeno zajistit pohřbení zemřelého, pokud ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí nesjedná nikdo
pohřbení těla zemřelého a to slušným způsobem podle místních zvyklostí. Obec má dvě možnosti:
zajistit přes veřejnoprávní smlouvu s provozovatelem pohřebišť nebo formou nájmu hrobového
místa přímo smluvně určeného na sociální pohřby. Tato nájemní smlouva bude uzavřena s městem
Liběchov na dobu 10let za cenu max. 1500,-Kč
Návrh usnesení č. ZO8-18.12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa za účelem sociálních
pohřbů na dobu 10let s městem Liběchov a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO8-18.12/2017 bylo schváleno.
K bodu 9. – Informace z obce
zubní pohotovost
Předsedající informovala o zubní pohotovosti na Mělníku, která zahájí provoz od 1.1.2018 viz
článek z novin př. č. 5. Zastupitelstvo obce Tupadly souhlasí se zapojením obce Tupadly do projektu
zubní pohotovosti, uzavření veřejnoprávní smlouvy bude projednáno na příštím zasedání
zastupitelstva.
Návrh usnesení č. ZO9-18.12/2017
Zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením obce Tupadly do projektu zubní pohotovosti na Mělníku.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO9-18.12/2017 bylo schváleno.
K bodu 10. – Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedající ukončeno v 18:53 hodin.
Termín příštího zasedání bude upřesněn.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání konaného 18.12.2017
Příloha č. 3 – návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2018
Příloha č. 4 – nařízení vlády 318/2017
Příloha č. 5– zubní pohotovost
Příloha č. 6 – ručně psaný zápis
Příloha č.7 – souhrn usnesení

Tento zápis byl vyhotoven dne 22. 12. 2017
Zapisovatel
Škůrková Blanka
zápisu
Ověřovatelé
Karel Šula
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 18.12.2017 ( usnesení č. ZO1-18.12/2017 – ZO9-18.12/2017)

Usnesení č. ZO1-18.12/2017 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Karla Šulu a paní RNDr.
Novákovou Lucii, Ph.D.
Usnesení č. ZO2-18.12/2017 - schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2018
5. Nařízení vlády č. 318/2017
6. Inventarizace majetku
7. Rozpočtové opatření č.3/2017
8. Sociální pohřby
9.
Informace z obce – zubní pohotovost
10.
Závěr
Usnesení č. ZO3-18.12/2017 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2018 jako schodkový rozpočet
obce Tupadly na rok 2018, tak jak byl projednán na dnešním zasedání ZO:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 2 832 461,-Kč
Celkové výdaje ve výši: 3 384110,-Kč
Financování ve výši: 551 649,-Kč
ZO stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim
stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu
roku 2018. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a
včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak povoluje. Rozpis schváleného
rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci
správce rozpočtu a účetní obce. Financování schodku bude provedeno ze zdrojů minulých let.
Usnesení č. ZO4-18.12/2017 – schváleno

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018, a s nařízením vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od
1.1.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za
výkon funkce:
Funkce
starosta obce
místostarosta
předseda výboru ZO
člen výboru ZO
předseda komise
člen komise

Odměna za měsíc
(v Kč)
18.020,10.000,2.000,1.000,0,0,-

člen zastupitelstva obce bez další funkce

460,-

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována:
- v případě starosty obce ode dne zvolení do funkce starosty obce
- v případě místostarosty ode dne zvolení do funkce místostarosty
- v případě předsedů a členů výborů zastupitelstva obce ode dne zvolení do příslušné funkce
- v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce za situace,
kdy se bude jednat o člena zastupitelstva obce bez další funkce, ode dne složení slibu člena
zastupitelstva obce (v případě zvolení do jakékoliv funkce člena či předsedy výboru nebo
jmenování do funkce předsedy či člena komise, nebude tato měsíční odměna počínaje
dnem zvolení či jmenování poskytována).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v souladu s ust. § 74 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění účinném od 1.1.2018, při souběhu výkonu více funkcí se měsíční
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna.
Usnesení č. ZO5-18.12/2017- schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu členům výborů zastupitelstva – nečlenům ZO ve výši
570,- Kč/měsíc s účinností od 1.1.2018, v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována členovi výboru zastupitelstva nečlenovi ZO ode dne zvolení do příslušné
funkce.
Usnesení č. ZO6-18.12/2017- schváleno

Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s uzavřením veřejnoprávního vztahu mezi obcí Tupadly DOPP
s paní Novákovou (administrátor webových stránek obce) a paní Škůrkovou (spisová služba ERMS).
Usnesení č. ZO7-18.12/2017- schváleno

Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje rozpočtové opatření č.3/2017 a pověřuje starostku obce,
předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního výboru k provedení rozpočtového opatření
č.3/2017 k 31.12.2017, které bude spočívat v úpravě položek jednotlivých paragrafů a v případě
přečerpání paragrafů, též těchto paragrafů, jak v rozpočtové části příjmů a tak v části výdajů ke
skutečnosti roku 2017 dle sestavy FIN 2-02.
Usnesení č. ZO8-18.12/2017- schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa za účelem sociálních
pohřbů na dobu 10let s městem Liběchov a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy podpisem.
Usnesení č. ZO9-18.12/2017- schváleno

Zastupitelstvo obce souhlasí se zapojením obce Tupadly do projektu zubní pohotovosti na Mělníku.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šulová Miloslava
starostka obce

