Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly

Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 18. 05. 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): 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, Ilona Hencová
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 18:05hod. 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 09. 05. 2018 do 16. 05. 2018)
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: paní Ilona Hencová a pan Karel Šula
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Karla Šulu a paní Ilonu
Hencovou.
Výsledek hlasování:

pro návrh 5

proti návrhu 0

zdržel se 0

Usnesení č. ZO1 – 18.05/2018 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 dotaz na případné doplnění programu, ZO
nedoplnilo program 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.
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3.
Kontrola usnesení z minulého zápisu a schválení programu
4.
Závěrečný účet obce Tupadly za rok 2017
5.
Přijetí dotace z fondu hejtmanky Středočeského kraje
6.
Smlouva o dílo - Zvonička
7.
Žádost o poskytnutí dotace – Dům Kněžny Emy
8.
Žádost o podporu Linky bezpečí,z.s.
9.
Žádost o příspěvek na dopravu ŠvP ZŠ a MŠ Želízy
10.
Smlouvy o zpracování osobních údajů (GDPR) – Triada a Galileo Corporation
11.
Kupní smlouva na koupi pozemku
12.
Informace z obce:
13.
Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO2-18.05/2018 bylo schváleno.
K bodu 3. - Kontrola usnesení z minulého zasedání
Předsedající informovala, že z minulého zasedání nepřechází žádné usnesení k projednání.
Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.
K bodu 4. – Závěrečný účet obce Tupadly za rok 2017
Předsedající předložila zastupitelstvu obce Návrh závěrečného účtu obce Tupadly za rok 2017,
jehož nedílnou součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (příloha č.
3). Návrh závěrečného účtu obce Tupadly za rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce i elektronické
desce od 27. 4. 2018 do 18. 5. 2018. Ve zprávě o výsledku hospodaření obce Tupadly za rok 2017
byla zjištěna chyba zařazení majetku na účet 018, nicméně tato chyba byla účetním dokladem
napravena a ke dni projednání a schválení návrhu závěrečného účtu nejsou již žádné chyby a
nedostatky a tudíž lze návrh závěrečného účtu schválit bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce, účetní závěrku a závěrečný účet obce
Tupadly za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tupadly za rok
2017 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-18.05/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 5. – Přijetí dotace z fondu hejtmanky Středočeského kraje
Předsedající informovala přítomné o tom, že obec Tupadly získala dotaci z fondu hejtmanky
Středočeského kraje na opravu Zvoničky v obci Tupadly ve výši 100 000,-Kč a je třeba schválit přijetí
této dotace. Opravy budou pravděpodobně zahájeny po podpisu smlouvy cca příští týden.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z fondu hejtmanky Středočeského kraje na opravu
Zvoničky a zároveň pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy o přijetí dotace.
Výsledek hlasování:

pro návrh 5

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. ZO4-18.05/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 6. – Smlouva o dílo - Zvonička
Předsedající předložila zastupitelstvu znění smlouvy o dílo se společností ČEMA stavební práce
s.r.o., zastoupená panem Čermákem, která má zkušenosti s opravami památek a byla doporučena
paní Lejtnarovou. Rozpočet opravy zvoničky je 123 019,-Kč, výše přidělené dotace činí 100 000,-Kč,
v případě výměny střešní krytiny (není započítána v rozpočtu) se cena navýší max. však o 10%
z celkové ceny opravy. Zastupitelstvo bylo s obsahem smlouvy seznámeno a nevzneslo námitky,
smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří př.č.4.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o dílo na opravu zvoničky se společností ČEMA
stavební práce s.r.o., zastoupená panem Čermákem a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-18.05/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 7. – Žádost o poskytnutí dotace – Dům Kněžny
Předsedající předložila zastupitelstvu žádost o poskytnutí dotace od ředitelky Domu Kněžny Emy
(domov pro seniory) Mgr. Vítové, se sídlem v Neratovicích, kde je umístěna naše nejstarší občanka.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku a stanovilo příspěvek ve výši 10 000,-Kč. Starostka
sdělila přítomným, že příspěvek lze poskytnout na základě veřejnoprávní smlouvy, kterou bude
nutné projednat a schválit v zastupitelstvu. (Žádost je přílohou č. 5 tohoto zápisu)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,-Kč pro Dům Kněžny Emy (domov
pro seniory) v Neratovicích na zajištění služby obecného hospodářského zájmu na poskytnutí
sociální služby pro podporu a pomoc občanům naší obce.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-18.05/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 8. – Žádost o podporu Linky bezpečí
Předsedající předložila zastupitelstvu žádost o poskytnutí podpory pro Linku bezpečí, z.s..
Zastupitelstvo obce tuto žádost projednalo, a jelikož se názory členů zastupitelstva lišily, dala o
poskytnutí podpory hlasovat. (Žádost je přílohou č. 6 tohoto zápisu)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžité podpory pro Linku bezpečí.
Výsledek hlasování: pro návrh 0
proti návrhu 3
zdržel se 2 (Šula, Průcha)
(Hencová, Šulová, Škůrková)
Usnesení č. ZO7-18.05/2018 ZO nebylo schváleno.
K bodu 9. – Žádost o příspěvek na dopravu ZŠ a MŠ Želízy
Předsedající předložila zastupitelstvu žádost o poskytnutí příspěvku na dopravu dětí ze ZŠ a MŠ
Želízy na švu od ředitelky Mgr. Zuzany Paprčkové. (Žádost je přílohou č. 7 tohoto zápisu). Jelikož

obec podporuje finančně i jiné školy, které navštěvují děti z Tupadel, nemá zastupitelstvo námitky
přispět na dopravu na ŠvP.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na dopravu pro děti na ŠvP pro ZŠ a MŠ
v Želízech ve školním roce 2017/2018.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO8-18.05/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 10. – Smlouva o zpracování osobních údajů (GDPR) – Triada a Galileo Corporation
Před zahájením tohoto bodu dorazila zastupitelka paní Nováková a od 18:30 se počet zastupitelů
zvýšil z pěti na šest.
Jelikož od 25. 5. 2018 nabývá platnosti evropské nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR je
nutné s provozovateli, kteří pro obec tyto data zpracovávají uzavřít smlouvy.
a) Triada spol. s.r.o., která poskytuje obci účetní programy a jiné, kde se vedou evidence
našich občanů, včetně jejich osobních údajů (evidence poplatků, evidence obyvatel, spisová
služba a ERMS podatelna atd.) předložila dodatek licenční smlouvy a dodatek ke smlouvě o
technické podpoře (příloha č. 8 zápisu).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o technické podpoře se společností
Triada a volí z nabízené nabídky služeb variantu b), a zároveň zastupitelstvo pověřuje
starostku obce k podepsání dodatku ke smlouvě o technické podpoře se společností Triada
Výsledek hlasování:

pro návrh 6

proti návrhu 0

zdržel se 0

Usnesení č. ZO9-18.05/2018 ZO bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k Licenční smlouvě se společností Triada a zároveň
pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro návrh 6

proti návrhu 0

zdržel se 0

Usnesení č. ZO10-18.05/2018 ZO bylo schváleno.
b) Galileo Corporation
Společnost zajišťuje obci provoz internetových stránek, jejich součástí je též kontaktní e-mail, a i na
webu je nutné bránit osobní údaje návštěvníků stránek. Zastupitelstvo bylo se zněním smlouvy
seznámeno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o zpracování osobních údajů se společností
Galileo Corporation a zároveň pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro návrh 5

proti návrhu 0

zdržel se 1 (Šula)

Usnesení č. ZO11-18.05/2018 ZO bylo schváleno.
c) Sms brána
Společnost zajišťující obci služby sms brány pro informování občanů, a i telefonní číslo je osobním
údajem, je i zde nutné uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů př.č.10.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o zpracování osobních údajů se společností
SMSbrána s.r.o. a zároveň pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro návrh 5

proti návrhu 0

zdržel se 1 (Šula)

Usnesení č. ZO12-18.05/2018 ZO bylo schváleno.
d) Českomoravská správa měst a obcí, s.r.o.
Společnost zajistí obci vstupní audit a proškolení k nakládání s osobními údaji a poskytne školení
pro starostku obce, místostarostku obce a zastupitelku paní Novákovou. (Znění smlouvy je př. 11
tohoto zápisu).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o poskytnutí služeb se společností
Českomoravská správa měst a obcí a zároveň pověřuje starostku obce k podepsání této
smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro návrh 5

proti návrhu 0

zdržel se 1 (Šula)

Usnesení č. ZO13-18.05/2018 ZO bylo schváleno.
Předsedající sdělila, že dle nařízení evropské unie (GDPR) musí mít každá organizace pověřence,
který dohlíží na používání osobních údajů v organizaci. Předložila zastupitelstvu obce návrh
smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů od advokátní kanceláře Vlček
a Partner s.r.o., kdy pověřencem obce by byl Mgr. Šimon Vlček, cena za službu je paušální ve výši
500,-Kč/ měsíčně. Údaje pověřence budou zveřejněny na webu obce a na úřední desce obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů s advokátní kanceláří Vlček a Partners s.r.o., kdy odpovědná osoba
pověřence je Mgr. Šimon Vlček a zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

pro návrh 5

proti návrhu 0

zdržel se 1 (Šula)

Usnesení č. ZO14-18.05/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 11. – Kupní smlouva na koupi pozemku
Předsedající předložila zastupitelstvu návrh znění kupní smlouvy na pozemek p.č. 286/9 od
manželů H. Cena za 1m2 je 20,-Kč, výměra pozemku činí 63m2. O koupi pozemku se již jednalo na
předchozích zasedáních.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění kupní smlouvy na pozemek p. č. 286/9 mezi obcí Tupadly (na
straně kupujících) a manželi H. (na straně prodávající) a zároveň pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO15-18.05/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 12. – Informace z obce
-

Předsedající informovala o dopise, který upozorňuje na výskyt spalniček a jaké mají být
prevence nákazy

-

Dále předsedající informovala o tom, že 22. 5. 2018 je naplánovaná odstávka dodávky
elektřiny z důvodu prací na VN.

-

24. 5. 2018 v 18:00h zasedne výběrová komise na přidělení startovacího bytu, chybí však
třetí člen komise a tak předsedající oslovila přítomné, zda by některý občan měl zájem,
přihlásila se paní S.

K bodu 13. – Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedající ukončeno v 19:17 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání
Příloha č. 3 – návrh závěrečný účet obce Tupadly za rok 2017
Příloha č. 4 – smlouva o dílo na opravu Zvoničky
Příloha č. 5 – žádost o poskytnutí dotace -Dům kněžny Emy
Příloha č. 6- žádost o podporu Linky bezpečí
Příloha č. 7- žádost o příspěvek na dopravu ZŠ a MŠ želízy
Příloha č. 8- dodatek ke smlouvě o technické podpoře a dodatek k licenční smlouvě Triada
Příloha č. 9- smlouva o zpracování osobních údajů Galileo Corporation
Příloha č. 10- smlouva o zpracování osobních údajů SMSbrána
Příloha č. 11a) - smlouva o poskytnutí služeb Českomoravská správa měst a obcí
Příloha č.11b) - smlouva o poskytování služeb pověřence
Příloha č. 12-kupní smlouva
Příloha č. 13 – ručně psaný zápis
Příloha č. 14 – souhrn usnesení

Tento zápis byl vyhotoven dne 22. 05. 2018
Zapisovatel
Škůrková Blanka
zápisu
Ověřovatelé
Karel Šula
zápisu
RNDr. Nováková Lucie Ph.D.
Starostka obce

Šulová Miloslava

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 15
Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 18.05.2018 ( usnesení č. ZO1-18.5/2018 – ZO15-18.5/2018)

Usnesení č. ZO1-18.05/2018 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Karla Šulu a pí. Ilonu
Hencovou
Usnesení č. ZO2-18.05/2018 - 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 zápisu a schválení programu
4.
Návrh závěrečného účtu obce Tupadly za rok 2017
5.
Přijetí dotace z fondu hejtmanky Středočeského kraje
6.
Smlouva o dílo - Zvonička
7.
Žádost o poskytnutí dotace – Dům Kněžny Emy
8.
Žádost o podporu Linky bezpečí,z.s.
9.
Žádost o příspěvek na dopravu ŠvP ZŠ a MŠ Želízy
10.
Smlouvy o zpracování osobních údajů (GDPR) – Triada a Galileo Corporation
11.
Kupní smlouva na koupi pozemku
12.
Informace z obce
13.
Závěr
Usnesení č. ZO3-18.05/2018 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce, účetní závěrku a závěrečný účet obce
Tupadly za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tupadly za rok 2017
bez výhrad.
Usnesení č. ZO4-18.05/2018 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z fondu hejtmanky Středočeského kraje na opravu
Zvoničky a zároveň pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy o přijetí dotace.
Usnesení č. ZO5-18.05/2018- schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o dílo na opravu zvoničky se společností ČEMA
stavební práce s.r.o., zastoupená panem Čermákem a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č.ZO6-18.05/2018 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,-Kč pro Dům Kněžny Emy (domov
pro seniory) v Neratovicích na zajištění služby obecného hospodářského zájmu na poskytnutí
sociální služby pro podporu a pomoc občanům naší obce.
Usnesení č. ZO7-18.05/2018- neschváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí peněžité podpory Linky bezpečí.
Výsledek hlasování: pro návrh 0
proti návrhu 3
zdržel se 2 (Šula,Průcha)
(Hencová, Šulová, Škůrková)
Usnesení č. ZO8-18.05/2018- schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na dopravu pro děti na ŠvP pro ZŠ a MŠ v
Želízech ve školním roce 2017/2018.

Usnesení č. ZO9-18.05/2018- schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o technické podpoře se společností Triada a volí
z nabízené nabídky služeb variantu b), a zároveň zastupitelstvo pověřuje starostku obce k
podepsání dodatku ke smlouvě o technické podpoře se společností Triada
Usnesení č. ZO10-18.05/2018- schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k Licenční smlouvě se společností Triada a zároveň pověřuje
starostku obce k podepsání této smlouvy.
Usnesení č. ZO11-18.05/2018 - schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Galileo
Corporation a zároveň pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy.
Usnesení č. ZO12-18.05/2018 - schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o zpracování osobních údajů se společností SMSbrána
s.r.o. a zároveň pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy.
Usnesení č. ZO13-18.05/2018 - schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o poskytnutí služeb se společností Českomoravská
správa měst a obcí a zároveň pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy.
Usnesení č. ZO14-18.05/2018 - schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů s advokátní kanceláří Vlček a Partners s.r.o., kdy odpovědná osoba pověřence je Mgr. Šimon
Vlček a zároveň pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. ZO15-18.05/2018 - schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje znění kupní smlouvy na pozemek p. č. 286/9 mezi obcí Tupadly (na
straně kupující) a manželi H. (na straně prodávající) a zároveň pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šulová Miloslava
starostka obce

