Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 26. 03. 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, RNDr.Nováková Lucie Ph.D.
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel: Blanka Škůrková
Ověřovatelé zápisu: Jan Průcha, Karel Šula
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 18:02 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 16. 03. 2018 do 26. 03. 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: Jan Průcha a 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 – 26.03/2018 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 doplnila program o body a)vrty – čerpací zkoušky. 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 zasedání a schválení programu
4.
Rozpočtové opatření č.2/2018
5.
Inventarizace 2017
6.
Darovací smlouva pí. L.
7.
Kupní smlouva H.
8.
Návrh smlouvy společnosti EUPORA
9.
Ochrana osobních údajů – GDPR platnost od 28.05.2018
10.
Informace z obce
•
Příprava oslav – informační historické panely
•
Údržby obecních pozemků – veřejné prostranství
•
Vrty VKM – čerpací zkoušky
11. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO2-26.03/2018 bylo schváleno.

zdržel se 0

K bodu 3. - Kontrola usnesení z minulého zasedání
Předsedající informovala, že z minulého zasedání nic nepřechází. 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.2/2018
Předsedající informovala přítomné o rozpočtovém opatření obce Tupadly č. 2/2018 viz př. č. 3
zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění rozpočtového opatření č.2/2018 obce Tupadly.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-26.03/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 5. – Inventarizace 2017
Předsedající informovala přítomné o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek obce Tupadly za
rok 2017, zpráva o výsledku inventarizace je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku, závazků a pohledávek obce Tupadly za rok
2017 dle zprávy o výsledku inventarizace.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO4-26.03/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 6. – Darovací smlouva pí. L.
Předsedající sdělila zastupitelstvu obce nabídku paní L., která by ráda obci darovala pozemky p.č.
6/1 o výměře 1011m² a p.č. 7/1 o výměře 445m² v jejím vlastnictví. ZO s přijetím pozemku darem

souhlasí. Předsedající požádala právního zástupce o vypracování darovací smlouvy, kterou
předložila zastupitelstvu. Veškeré náklady spojené s přijetím daru nese obec Tupadly. Znění
darovací smlouvy tvoří přílohu č. 5 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění darovací smlouvy o přijetí pozemků p.č. 6/1 a 7/1 ve
vlastnictví paní L. darem do vlastnictví obce Tupadly. Náklady spojené s převodem hradí obec
Tupadly. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce paní Šulovou podpisem darovací smlouvy a
podáním návrhu na vklad do KN.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-26.03/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 7. Kupní smlouva Hojdovi
Předsedající seznámila přítomné se zněním kupní smlouvy mezi obcí Tupadly a manželi H., kdy
obec kupuje pozemek p.č. 286/9 o výměře 63m² za cenu 20,-Kč. Znění kupní smlouvy je nedílnou
součástí tohoto zápisu a tvoří př.č. 6.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění kupní smlouvy mezi obcí Tupadly a manželi H. na koupi
pozemku p.č. 286/9 do vlastnictví obce Tupadly a zároveň pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-26.03/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 8. Návrh smlouvy od společnosti EUPORA
Předsedající informovala o návrhu smlouvy o dílo od společnosti EUPORA, která zpracovává žádosti
o dotace, viz návrh smlouvy o dílo př. č. 7. Zastupitelé byli s návrhem smlouvy a jeho zněním
seznámeni, zastupitelé se nemohli dohodnout a tak tento bod přesunuli na další zasedání.
K bodu 9. Ochrana osobních údajů- GDPR platnost od 28.05.2018
Předsedající informovala, že se jedná se o nařízení, které vstupuje v účinnost už 25. května 2018
a přináší dosud největší revoluci v ochraně osobních údajů pro celou EU, proto předložila návrh
od společnosti Českomoravská správa měst a obcí s.r.o., která poslala komplexní nabídku na
zajištění této služby , včetně služeb pověřence viz př.č.8
K bodu 10. – Informace z obce:
•
Příprava oslav – informační historické panely
Předsedající informovala o přípravě na letní oslavy 100 let české státnosti a 25 let samostatnosti
obce, kdy obec zadala zakázku na zhotovení informačních panelů pro výstavu o historii Tupadel k
výročí republiky od firmy Artcimra a podklady pro panely dohledá v archivu paní Helena Pikrová.
Návrhy smluv o zhotovení panelů a podkladů jsou nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří př.č. 9
•
Údržba obecních pozemků – veřejné prostranství
-Předsedající informovala o problematice neudržovaných soukromých pozemcích, vlastníky
pozemků lze pouze upomínat a vyzývat ke zjednání nápravy, nelze jim však udělit sankce. V
případě vzrostlých dřevin zasahujících do elektrického vedení,se obec muže obrátit na ČEZ pokud
vlastník pozemku nezajistí dřeviny sám.
- dále předsedající informovala o podání žádosti na ÚP na dvě pracovní místa VPP.

- obec objednala údržbu ovocných stromů v obecním parku, dále je zapotřebí zvertikulovat trávu na
veřejném prostranství(tráva hojně prorůstá mechem) a proto předsedající navrhla zakoupení
vertikutátoru viz. př.č. 10
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení vertikutátoru na údržbu veřejných prostranství obce
Tupadly.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO7-26.03/2018 ZO bylo schváleno.
•
Vrty VKM – čerpací zkoušky
konzultace projektu k čerpacím zkouškám s hydrogeologem , který sepsal pro obec body v kterých
je projekt špatně zpracován, měl by být konzultován s geologem, viz. př.č.11, ZO Tupadly s
předloženým projektem nesouhlasí , k projektu vydá písemné stanovisko.
Diskuze:
•
opětovné téma, jak vyřešit odbahnění cesty u vysílače, po projetí vozidel z lesa je cesta
zabahněná. ZO tuto otázku řeší na každém zasedání a tak předsedající navrhla ať občané, které tato
otázka trápí zkusí sami navrhnout řešení problému.

K bodu 11. – Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedající ukončeno v 18:57 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání konaného 26. 03.2018
Příloha č. 3 – rozpočtové opatření obce Tupadly č.2/2018
Příloha č. 4 – zpráva o výsledku inventarizace za rok 2017
Příloha č. 5– darovací smlouva pí. L.
Příloha č. 6 – kupní smlouva manželé H.
Příloha č.7 – návrh smlouvy od společnosti EUPORA
Příloha č.8 – návrh od společnosti Českomoravská správa měst a obcí s.r.o.
Příloha č.9 – návrh smlouvy o zhotovení panelů pro výstavu o historii Tupadel k výročí republiky
Příloha č.10 – nabídka vertikutátoru
Příloha č.11 -konzultace projektu vrtů VKM
Příloha č.12-souhrn usnesení ZO konaného dne 26.03.2018
Příloha č.13– ručně psaný zápis
Tento zápis byl vyhotoven dne 29.03. 2018
Zapisovatel
Škůrková Blanka
zápisu
Ověřovatelé
Jan Průcha
zápisu
Karel Šula
Starostka obce

Šulová Miloslava

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č.12
Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 26. 03. 2018 (usnesení č. ZO1-26.03/2018 – ZO726.03/2018)

Usnesení č. ZO1-26.03/2018 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Jana Průchu a Karla Šulu.
Usnesení č. ZO2-26.03/2018 - 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. Rozpočtové opatření č.2/2018
5. Inventarizace 2017
6. Darovací smlouva pí. L.
7. Kupní smlouva H.
8. Návrh smlouvy společnosti EUPORA
9. Ochrana osobních údajů – GDPR platnost od 28.05.2018
10. Informace z obce
•
Příprava oslav – informační historické panely
•
Údržby obecních pozemků – veřejné prostranství
•
Vrty VKM – čerpací zkoušky
11. Závěr
Usnesení č. ZO3-26.03/2018– schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje znění rozpočtového opatření č.2/2018 obce Tupadly.
Usnesení č. ZO4-26.03/2018 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku, závazků a pohledávek obce Tupadly za rok
2017 dle zprávy o výsledku inventarizace.
Usnesení č. ZO5-26.03/2018 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje znění darovací smlouvy o přijetí pozemků p.č. 6/1 a 7/1 ve vlastnictví paní L.
darem do vlastnictví obce Tupadly. Náklady spojené s převodem hradí obec Tupadly. Zastupitelstvo
pověřuje starostku obce paní Šulovou podpisem darovací smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN.
Usnesení č.ZO6-26.03/2018 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje znění kupní smlouvy mezi obcí Tupadly a manželi H. na koupi
pozemku p.č. 286/9 do vlastnictví obce Tupadly a zároveň pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN.
Usnesení č.ZO7-26.03/2018 – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení vertikutátoru na údržbu veřejných prostranství obce Tupadly.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šulová Miloslava
starostka obce

