Obec Tupadly
Zastupitelstvo obce Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 25. 2. 2018
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, Blanka Škůrková
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel: RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.
Ověřovatelé zápisu: Karel Šula, Jan Průcha
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 18:10hod. 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 dne 18. 2. 2018 na úřední desce a elektronické desce Obecního úřadu Tupadly v
souladu se zákonem po dobu 7 dní.
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 Novákovou Lucii.
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi: pan Jan Průcha a pan Karel Šula
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jana Průchu a pana
Karla Šulu.
Výsledek hlasování: pro návrh 5

proti návrhu 0

zdržel se 0

Usnesení č. ZO1 – 25.2/2018 bylo schváleno.
K bodu 2. – Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s obsahem programu dnešního zasedání a vznesla dotaz na
případné doplnění programu, ZO nedoplnilo program a tak dala předsedající hlasovat o schválení
programu v tomto znění. Program zasedání tvoří přílohu č.2 zápisu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje následující 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.
Smlouvy o poskytnutí daru
5.
Záměr přijmout darem pozemky
6.
Rozpočtové opatření č. 1/2018
7.
Informace z obce
8.
Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO2-25.2/2018 bylo schváleno.

zdržel se 0

K bodu 3. - Kontrola usnesení z minulého zasedání
Předsedající informovala, že smlouva na pronájem hrobového místa za účelem případných
sociálních pohřbů byla uzavřena a podepsána s městem Liběchov dne 13. 12. 2017.
Dále přechází k projednání dořešení uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí příspěvku na provoz
zubní pohotovosti se společností BREG s.r.o. zast. jednatelem Igorem Denisovem, finanční
příspěvek pro rok 2018 činí 26Kč na obyvatele. Návrh darovací smlouvy tvoří přílohu č. 3 zápisu a
byl předložen zastupitelstvu obce na dnešním zasedání k projednání. Předsedají, přednesla návrh
usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje znění Smlouvy darovací – zubní pohotovost, uzavřené se
společností BREG s.r.o., zastoupené jednatelem Igorem Denisovem, poskytnutí daru ve výši 3
666,-Kč na zajištění stomatologické pohotovosti pro občany obce Tupadly na rok 2018 na
Mělníku a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-25.2/2018 bylo schváleno.
K bodu 4. – Smlouvy o poskytnutí daru
4.1 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ZŠ a MŠ Liběchov
Předsedající předložila zastupitelstvu obce žádost Mgr. Jany Pravdové ředitelky ZŠ a MŠ Liběchov
na poskytnutí finančního příspěvku na pořízení didaktické techniky a na zajištění mimoškolních
aktivit. Obec přispívala již v loňském roce částkou 10 000,-Kč. Zastupitelstvo souhlasí s opětovným
poskytnutím příspěvku a předsedající přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro ZŠ a MŠ Liběchov pro
školní rok 2017/2018 ve výši 10 000,-Kč a schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO4-25.2/2018 bylo schváleno.

zdržel se 0

4.2 Žádost o poskytnutí daru – Knihovna města Mladá Boleslav
Předsedající předložila zastupitelstvu obce žádost od ředitelky knihovny města Mladá Boleslav paní
Věry Kovaříkové na poskytnutí finančního daru pro zajištění knihovnických služeb. Jelikož knihovna
města Mladá Boleslav poskytuje a zajišťuje naší obci knižní výměnné soubory a další knihovní

služby navrhla předsedající výši daru 4 000,-Kč pro rok 2018. Zastupitelstvo obce souhlasí s
poskytnutím daru i s navrženou výší daru. Předsedající přednesla návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje poskytnutí finančního daru pro Knihovnu města Mladá
Boleslav pro rok 2018 ve výši 4 000,-Kč a schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO5-25.2/2018 bylo schváleno.

zdržel se 0

K bodu 5. – Záměry pozemky
Předsedající seznámila přítomné s nabídkou paní L., majitelky pozemků p.č. 6/1 a 7/1 v obci a k.ú.
Tupadly, která tyto pozemky nabízí darem obci Tupadly do vlastnictví. Zastupitelstvo obce souhlasí
s přijetím těchto pozemků do vlastnictví obce Tupadly a souhlasí, že úhradu nákladů spojených s
převodem pozemků uhradí obec Tupadly. Starostka obce zajistí přípravu darovací smlouvy na
převod vlastnictví pozemků a návrhu na vklad. Smlouva bude projednána na příštím zasedání.
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s předjednanou koupí pozemkup.č. 286/9 o výměře
63m2 do vlastnictví obce Tupadly za cenu 20,-Kč/m2 od manželů H. a navrhuje zveřejnit záměr
obce na koupi tohoto pozemku. Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15dní. Přítomní
členové zastupitelstva souhlasí se zveřejněním záměru.
Dále předsedající navrhla oslovit Lesy ČR s žádostí o odkoupení pozemku p.č. 260 do vlastnictví
obce Tupadly. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na odkoupení pozemku p.č. 260 v obci a
k.ú. Tupadly.
K bodu 6. – Rozpočtové opatření č. 1/2018
Předsedající předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 1, kterým se mění schválený rozpočet
obce na rok 2018, dochází k navýšení příjmů a výdajů o částku 23 824,-Kč. Rozpočtové opatření
tvoří přílohu č. 4 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-25.2/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 7. – informace z obce
7.1
Dodatek ke smlouvě se společností AVE odpadové hospodářství s.r.o.
Předsedající předložila zastupitelstvu dodatek č. 16 ke smlouvě na zajištění svozových služeb v roce
2018, kterým dochází k úpravě smluvních cen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.16 se společností AVE odpadové hospodářství a pověřuje
starostku jeho podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO7-25.2/2018 ZO bylo schváleno.

7.2

Oprava zvoničky

Předsedající předložila zastupitelstvu rozpočet na opravu zvoničky od společnosti ČEMA stavební
s.r.o. ve výši 123 019,- Kč včetně DPH. V rozpočtu není započítána cena za případnou výměnu
střešní krytiny, pokud bude nutná výměna, rozpočet se navýší. Obec požádá o dotaci z KÚSK.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na opravu zvoničky od společností ČEMA stavební s.r.o..
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO8-25.2/2018 ZO bylo schváleno.
7.3 Silnice I/9 Medonosy – Želízy
Předsedající předložila zastupitelstvu projektovou dokumentaci na opravu propustků na silnici I/9,
která řeší postup prací u jednotlivých propustků, největší riziko je oprava propustku mezi domy č. p.
47 a 48, zde bude požadováno svolání místního šetření a vysvětlení pracovního postupu a zásahu
do pozemků. Obec vydá k opravě závazné stanovisko.
7.4 Pracovní schůzka – školení
1. 3. 2018 se koná pracovní schůzka zástupců obcí a Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, za
obec se zúčastní RNDr. Nováková Lucie.
7.5 VKM – obnova vrtů
Zastupitelstvo obce se sešlo s Mgr. N., který na žádost starostky prostudoval projektovou
dokumentaci a vysvětlil rizika a možné dopady obnovení čerpání z vrtů v k. ú. Tupadly.
Závěrem předsedající pozvala přítomné na oslavu MDŽ dne 10.3.2018 .
K bodu 8. – Závěr
Zasedání zastupitelstva obce bylo předsedající skončeno v 19:15 hodin.
Příští zasedání se koná dne 26. 3. 2018.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání
Příloha č. 3 – smlouva zubní pohotovost BREG s.r.o.
Příloha č. 4 – žádost - finanční příspěvek ZŠ a MŠ Liběchov
Příloha č. 5 – žádost – finanční příspěvek – Knihovna města Mladá Boleslav
Příloha č.6 - rozpočtové opatření č.1/2018
Příloha č. 7 – rozpočet oprava zvoničky
Příloha č. 8 – ručně psaný zápis
Příloha č. 9 – souhrn usnesení
Tento zápis byl vyhotoven dne 05.03.2018
Zapisovatel
RNDr. Nováková Lucie Ph.D.
zápisu
Ověřovatelé
Šula Karel
zápisu
Průcha Jan
Starostka obce

Šulová Miloslava

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 9
Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 25. 2. 2018
(Usnesení číslo: ZO1-25.2/2018 – ZO8-25.2/2018)

ZO1-25.2/2018- schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jana Průchu a pana Karla Šulu.
ZO2-25.2/2018 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje následující 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.
Smlouvy o poskytnutí daru
5.
Záměr přijmout darem pozemky
6.
Rozpočtové opatření č. 1/2018
7.
Informace z obce
8.

Závěr

ZO3-25.2/2018 - schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje znění Smlouvy darovací – zubní pohotovost, uzavřené se společností
BREG s.r.o., zastoupené jednatelem Igorem Denisovem, poskytnutí daru ve výši 3 666,-Kč na zajištění
stomatologické pohotovosti pro občany obce Tupadly na rok 2018 na Mělníku a pověřuje starostku obce
jejím podpisem.
ZO4-25.2/2018 - schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro ZŠ a MŠ Liběchov pro školní rok
2017/2018 ve výši 10 000,-Kč a schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
ZO5-25.2/2018 - schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje poskytnutí finančního daru pro Knihovnu města Mladá Boleslav pro
rok 2018 ve výši 4 000,-Kč a schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
ZO6-25.2/2018 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.
ZO7-25.2/2018 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 16 se společností AVE odpadové hospodářství a pověřuje starostku
jeho podpisem.
ZO8-25.2/2018 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na opravu zvoničky od společností ČEMA stavební s.r.o..

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šulová Miloslava
starostka obce

