Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 22. 06. 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: Jan Průcha, 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 18:02hod. 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 14. 06. 2018 do 21. 06. 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: pan Jan Průcha a paní Ilona Hencová
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Jana Průchu a pí. Ilonu
Hencovou
Výsledek hlasování:

pro návrh 5

proti návrhu 0

zdržel se 0

Usnesení č. ZO1 – 22.06/2018 bylo schváleno.
K bodu 2. – Schválení programu
Předsedající sdělila, že s předchozího zasedání nepřechází žádný bod k projednání. Seznámila
přítomné s obsahem programu dnešního zasedání, bod č. 7 Rozpočtové opatření č.3/2018 se
přesouvá na další 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 zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Schválení programu
3.
Kontrola usnesení
4.
Závěrečný účet DSO Boží Voda 2017 - návrh
5.
Závěrečný účet SOPL 2017- návrh
6.
Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno ENERGON Dobříš, s.r.o.
7.
Informace z obce
8.
Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO2-22.06/2018 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 DSO Boží Voda za rok 2017
Předsedající informovala přítomné o činnosti DSO Boží Voda, kdy se úspěšně daří vymáhat
pohledávky za vodné. DSO Boží Voda realizuje projekty vodovodů v chatových oblastech. Závěrečný
účet DSO Boží Voda za rok 2017, jehož nedílnou součástí je zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2017 (příloha č.3 zápisu byl zveřejněn na úřední desce i elektronické desce od
17.05.2018 do dnešního dne, kdy je projednáván. Ve zprávě o výsledku hospodaření DSO Boží
Voda za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku DSO Boží Voda a závěrečný účet DSO Boží Voda za
rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Boží Voda za rok 2017 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-22.06/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 5. – Závěrečný účet SOPL za rok 2017
Předsedající informovala přítomné o obsahu závěrečného účtu SOPL za rok 2017, jehož nedílnou
součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (příloha č. 4 zápisu). Závěrečný
účet SOPL za rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce i elektronické desce od 17.05.2018 do
dnešního projednání. Ve zprávě o výsledku hospodaření SOPL za rok 2017 byly zjištěny chyby a
nedostatky.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a schvaluje závěrečný účet SOPL za rok
2017 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření SOPL za
rok 2017.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO4-22.06/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 6. – Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno služebnosti ČEZ Distribuce
Předsedající předložila zastupitelstvu žádost o vyjádření k projektu stavby elektrické přípojky pro
pozemek p.č. 993/2 (vlasník pan K.) a zároveň smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6014081/VB/1 Tupadly, příp.KNN, pč 993/2,
Dobříš s.r.o., která zastupuje pana K. Věcné břemeno se řeší, jelikož do pozemku p. č. 1256/2 ve
vlastnictví obce Tupadly bude v délce 16m uložen elektrický kabel. Příloha č. 5 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6014081/VB/1 Tupadly, příp.KNN, pč 993/2, K. a
pověřuje starostku obce podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-22.06/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 7. – Informace z obce
-Předsedající informovala o blížících se volbách do zastupitelstev obcí, které se budou konat 05. a
06. 10.2018, registrace kandidátních listin musí provedena nejpozději do 31. 07. 2018, informace a
vzory budou zveřejněny na webových stránkách obce a budou k dispozici na OÚ Tupadly.
- dále předsedající informovala o letních slavnostech obce Tupadly, které se konají dne 21. 7. 2018
K bodu 8. – Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedající ukončeno v 18:42 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání konaného 18. 05. 2018
Příloha č. 3 – Závěrečný účet DSO Boží Voda za rok 2017
Příloha č. 4 – Závěrečný účet SOPL za rok 2017
Příloha č. 5 – ENERGON Dobříš - smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Kočárek
Příloha č. 6 – ručně psaný zápis
Příloha č. 7 – souhrn usnesení
Tento zápis byl vyhotoven dne 24. 06. 2018
Zapisovatel
Škůrková Blanka
zápisu
Ověřovatelé
Jan Průcha
zápisu
Ilona Hencová
Starostka obce

Šulová Miloslava

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 7
Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 22.06.2018 ( usnesení č. ZO1-22.06/2018 – ZO5-22.06/2018)

Usnesení č. ZO1-22.06/2018 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Jana Průchu a pí. Ilonu
Hencovou
Usnesení č. ZO2-22.06/2018 - schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Závěrečný účet DSO Boží Voda 2017
5. Závěrečný účet SOPL 2017
6. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno ENERGON Dobříš, s.r.o.
7. Informace z obce
8. Závěr
Usnesení č. ZO3-22.06/2018 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku DSO Boží Voda a závěrečný účet DSO Boží Voda za rok
2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Boží Voda za rok 2017 bez výhrad.
Usnesení č. ZO4-22.06/2018 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a schvaluje závěrečný účet SOPL za rok
2017 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření SOPL za
rok 2017.
Usnesení č. ZO5-22.06/2018- schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6014081/VB/1 Tupadly, příp.KNN, pč 993/2, K. a pověřuje
starostku obce podpisem.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šulová Miloslava
starostka obce

