Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly

Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 11.12.2018
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:

Miloslava Šulová

Ověřovatelé zápisu: RNDr. Lucie Nováková Ph.D., Milan Řepa
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 18:04hod. starostka obce paní Škůrková Blanka, 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 4.12. 2018 do11.12. 2018)
Předsedající konstatovala přítomnost 7 členů zastupitelstva obce (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 Miloslavu Šulovou.
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženy: RNDr. Lucie Nováková Ph.D., Milan Řepa
Návrh usnesení č. ZO1-11.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání RNDr. Lucii
Novákovou Ph.D. a pana Milana Řepu.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO1 – ZO1-11.12/2018 bylo schváleno.
K bodu 2. – Schválení programu
Předsedající sdělila, že s předchozího zasedání nepřechází žádný bod k projednání a seznámila
přítomné s programem dnešního zasedání a přednesla návrh na doplnění programu o bod
schválení DOPP se zastupitelkou obce paní Novákovou, další návrh na doplnění nebyl vznesen a tak
dala předsedající hlasovat o schválení programu v tomto znění: (program zasedání tvoří př.č.2
zápisu)

Návrh usnesení č. ZO2-11.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1.Zahájení
2. Schválení programu, kontrola usnesení
3. Rozpočtové opatření č. 5/2018 , pověření k rozpočtovému opatření č. 6/2018
4.Návrh střednědobého výhledu obce Tupadly na období 2019-2022
5.Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2019
6.Kněžna Ema – žádost o poskytnutí dotace
7.Základní pravidla GDPR
8.
A. Návrh střednědobého výhledu DSO Boží Voda na období 2020-2022
8.B. Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2019
9. Stanovení oddávacích dnů na období 2019-2022
10.A.Návrh rozpočtu Svazku obcí VKM na rok 2019
10.
B. Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí VKM na období 2020-2021
11.A. Návrh rozpočtu Svazku obcí Povodí Liběchovky na rok 2019
11.
B. Návrh střednědobého výhledu SOPL na období 20192023
12.Inventarizace majetku obce za rok 2018
13.DOPP – člen zastupitelstva
14.Různé a diskuse
15.Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO2-11.12/2018 bylo schváleno.
K bodu 3. - Rozpočtové opatření č.5/2018
Předsedající předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.5/2018, ve kterém jsou navýšeny
daňové příjmy, doplněny příjmy a výdaje voleb do ZO dle skutečnosti a upraveny paragrafy
v rozpočtové části výdajů. Znění rozpočtového opatření č. 5/2018 tvoří přílohu č. 3 zápisu. Nebyly
vzneseny žádné připomínky. Předsedající přednesla návrh usnesení č.ZO3-11.12/2018 :
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-11.12/2018 bylo schváleno
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, předsedu kontrolního výboru a správce rozpočtu
k provedení rozpočtového opatření č.6/2018 k 31. 12. 2018, 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.
Návrh usnesení č. ZO4 -11.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly pověřuje starostku obce, předsedu kontrolního výboru a předsedu
finančního výboru k provedení rozpočtového opatření č.6/2018 k 31. 12. 2018, 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.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO4 -11.12/2018 bylo schváleno.
K bodu 4. – Návrh střednědobého výhledu obce Tupadly na období 2019-2022
Předsedající předložila zastupitelstvu obce návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce
Tupadly na období let 2019 až 2022. Návrh rozpočtového výhledu je přílohou č. 4 zápisu. K návrhu

nebyly vzneseny žádné připomínky, a proto předsedající přistoupila k jeho schválení a přednesla
návrh na usnesení č. ZO5-11.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Tupadly na období
2019-2022.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO5 - 11.12/2018 bylo schváleno.
K bodu 5. – Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2019
Předsedající předložila zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2019, navržené
příjmy ve výši 2 761 600,00Kč, navržené výdaje 3 758 080,00Kč, navržené krytí schodku –
financování ve výši 996 480,-Kč bude kryto z finančních prostředků ze zdrojů minulých let (zůstatku
na BÚ). Zastupitelstvo obce návrh rozpočtu projednalo, dotazy byly zodpovězeny, návrh rozpočtu
tvoří přílohu č.5 zápisu a předsedající přednesla návrh usnesení č. ZO6-11.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2019 jako rozpočet
obce Tupadly na rok 2019 a to příjmy rozpočtu obce na rok 2019 ve výši: 2 761 600,00Kč, výdaje
rozpočtu obce na rok 2019 ve výši: 3 758 080,00Kč a krytí schodku mezi příjmy a výdaji –
financování ve výši: 996 480,00Kč, které bude hrazeno ze zdrojů minulých let a stanovuje, že
výdajová část rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročena v navrženém objemu
běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů rozpočtu na rok 2019, v rámci
paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi
položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak povoluje, schvaluje je starostka obce, příp.
místostarosta obce. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v
kompetenci správce rozpočtu a účetní obce, schvaluje ho starostka obce, příp. místostarosta
obce.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO6 - 11.12/2018 bylo schváleno.
K bodu 6. Kněžna Emma – žádost o poskytnutí dotace
Předsedající informovala o doručení žádosti od ředitelky domova pro seniory – Dům Kněžny Emmy
o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2019 k úhradě části provozních nákladů vynaložených na
pobyt naší občanky v tomto sociálním zařízení. Dotace domovu pro seniory byla poskytnuta již pro
rok 2018, zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace i pro rok 2019, musí se však poskytnout na
základě veřejnoprávní smlouvy projednané v zastupitelstvu obce.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. ZO7-11.12/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro Dům Kněžny Emmy – domov
pro seniory k úhradě části provozních nákladů v roce 2019.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO7-11.12/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 7. Základní pravidla GDPR
Předsedající předložila zastupitelstvu obce základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679. Zastupitelé byli seznámeni s celým zněním
pravidel, které je přílohou č. 6 zápisu. Předsedající přednesla návrh usnesení č. ZO8-11.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením EU 2016/679.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO8-11.12/2018 ZO bylo schváleno.

K bodu 8. A. Návrh střednědobého výhledu DSO Boží Voda na období 2020-2022
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu DSO Boží
Voda na období 2020-2022, který byl zveřejněn na úřední desce od 14.11.2018 a jehož znění je
přílohou č. 7 zápisu. Zastupitelstvo nevzneslo žádné připomínky a tak předsedající přednesla návrh
usnesení č. ZO9-11.12/2018: Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje návrh výhledu jako
střednědobý výhled DSO Boží Voda na období 2020-2022.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO9-11.12/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 8. B. Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2019
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2019, který
byl zveřejněn na úřední desce od 14.11.2018 a jehož znění je přílohou č. 8 zápisu. Zastupitelstvo
nevzneslo žádné připomínky a tak předsedající přednesla návrh usnesení č. ZO10-11.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje návrh rozpočtu jako rozpočet DSO Boží Voda na rok 2019.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO10-11.12/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 9. Stanovení oddávacích dnů na období 2019-2022
Předsedající přednesla návrh stanovit oddávacím dnem poslední pátek v každém kalendářním
měsíci v období let 2019-2022 a jako oddací místo navrhla veřejné prostranství obecního parku u
zvoničky a zasedací místnost na OÚ Tupadly. Zastupitelstvo obce nevzneslo žádné jiné návrhy a tak
předsedající přednesla návrh usnesení č. ZO11-11.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly stanovuje oddávajícím dnem vždy poslední pátek v každém
kalendářním měsíci v období let 2019-2022 a oddacím místem veřejné prostranství obecního
parku u Zvoničky a zasedací místnost na OÚ Tupadly.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO11-11.12/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 10. A. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok
2019, který byl zveřejněn na úřední desce od 23.11.2018 a jehož znění je přílohou č. 9 zápisu.
Zastupitelstvo nevzneslo žádné připomínky a tak předsedající přednesla návrh usnesení č. ZO1211.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje návrh rozpočtu jako rozpočet Svazku měst a obcí VKM na
rok 2019.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO12-11.12/2018 ZO bylo schváleno.
K bodu 10. B. Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí VKM na období 2020-2021
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Svazku
měst a obcí VKM na období 2020-2021, který byl zveřejněn na úřední desce od 23.11.2018 a jehož
znění je přílohou č. 10 zápisu. Zastupitelstvo nevzneslo žádné připomínky a tak předsedající
přednesla návrh usnesení č. ZO13-11.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje návrh výhledu jako střednědobý výhled Svazku měst a
obcí VKM na období 2020-2021.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO13-11.12/2018 ZO bylo schváleno.

K bodu 11. A. Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí Povodí Liběchovky na období 2019-2023

Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Svazku
obcí Povodí Liběchovky na období 2019-2023, který byl zveřejněn na úřední desce od 3.12.2018 a
jehož znění je přílohou č. 11 zápisu. Zastupitelstvo nevzneslo žádné připomínky a tak předsedající
přednesla návrh usnesení č. ZO14-11.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí návrh výhledu jako střednědobý výhled Svazku
obcí Povodí Liběchovky na období 2019-2023.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO14-11.12/2018 ZO vzato na vědomí.
K bodu 11. B. Návrh rozpočtu Svazku obcí Povodí Liběchovky na rok 2019
Předsedající seznámila zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu Svazku obcí Povodí Liběchovky na
rok 2019, který byl zveřejněn na úřední desce od 3.12.2018 a jehož znění je přílohou č. 12 zápisu.
Zastupitelstvo nevzneslo žádné připomínky a tak předsedající přednesla návrh usnesení č. ZO1511.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí návrh rozpočtu jako rozpočet Svazku obcí Povodí
Liběchovky na rok 2019.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO15-11.12/2018 ZO vzato na vědomí.
K bodu 12. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce za rok 2018
Předsedající sdělila přítomným termín provedení inventarizace, která bude probíhat na základě
harmonogramu a směrnice. Inventarizační komise jmenuje starostka obce.
K bodu 13. DOPP – člen zastupitelstva
Předsedající předložila zastupitelstvu znění DOPP na rok 2019 na správu a editaci webových stránek
obce Tupadly, kterou měla obec Tupadly i v předchozích letech uzavřenou se zastupitelkou paní
Lucií Novákovou v rozsahu max. 300 hodin ročně. Zastupitelstvo obce s uzavřením DOPP souhlasí.
Přednesla návrh usnesení č. ZO16-11.12/2018:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje uzavření DOPP se zastupitelkou obce paní Novákovou Lucií
na rok 2019.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 1
Usnesení č. ZO16-11.12/2018 ZO bylo schváleno .
K bodu 14. Různé a diskuse
Krizový štáb a povodňová komise
Předsedající sdělila, že po komunálních volbách je nutné schválit členy krizového štábu a
povodňové komise a navrhla toto složení:
Velitel/předseda: Škůrková Blanka – starostka
Zástupce velitele/předsedy: Řepa Milan – místostarosta
Členové štábu/komise: Šula Karel, Průcha Jan, Šulová Miloslava
Navržení členové vyslovili svůj souhlas, nebyly vzneseny žádné protinávrhy .
Předsedající přednesla návrh usnesení č. ZO17-11.12./2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje krizový štáb obce Tupadly a povodňovou komisi obce Tupadly
v tomto složení: Velitel/předseda: Škůrková Blanka – starostka
Zástupce velitele/předsedy: Řepa Milan – místostarosta
Členové štábu/komise: Šula Karel, Průcha Jan, Šulová Miloslava

Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO17-11.12/2018 ZO bylo schváleno.

zdržel se 0

Dodatek č. 17 ke smlouvě se společností AVE CZ Odpadové hospodářství
Předsedající předložila zastupitelstvu obce dodatek č. 17 ke smlouvě o zneškodňování
komunálních, separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Tupadly číslo 027/VJ/02
ze dne 2.1.2002, kterým se mění příloha č. 1 – ceník služeb.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. ZO18-11.12./2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění dodatku č. 17 ke smlouvě o zneškodňování komunálních,
separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Tupadly číslo 027/VJ/02 ze dne
2.1.2002 a pověřuje starostku obce jeho podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO18-11.12/2018 ZO bylo schváleno
Předsedající informovala:
- o nabídce společnosti DAS – pojištění právní ochrany pro územní samosprávu, cena za
služby činí 9050,-Kč/rok. Zastupitelstvo zatím nebude rozhodovat u uzavření pojistky, neboť
očekává ještě nabídku od jiného subjektu.
- o schůzce s ředitelem VKM Kladno – Mělník ohledně změn u vodárny
Pan Ř. připomněl starostce zápis z místního šetření DSO Boží Voda.
K bodu 15. Závěr
Předsedající poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 19.25hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání
Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 5/2018
Příloha č. 4 – Střednědobý výhled obce Tupadly 2019-2022
Příloha č. 5– Rozpočet obce na rok 2019
Příloha č. 6 – Základní pravidla GDPR
Příloha č. 7 – Střednědobý výhled DSO Boží Voda 2020-2022
Příloha č. 8 – Rozpočet DSO Boží Voda 2019
Příloha č. 9 – Rozpočet 2019 Svazek měst a obcí VKM
Příloha č. 10 - Střednědobý výhled Svazek měst a obcí VKM 2020-2021
Příloha č. 11 - Střednědobý výhled SOPL 2019-2013
Příloha č. 12 – Rozpočet SOPL 2019
Příloha č. 13 - Dodatek č. 17 – AVE odpady
Příloha č.14– Souhrn usnesení

Tento zápis byl vyhotoven dne 21.12. 2018
Zapisovatel zápisu Šulová Miloslava

Dne

Ověřovatelé zápisu RNDr. Lucie Nováková Ph.D.
Milan Řepa

Dne
Dne

Starostka obce

Dne

Škůrková Blanka

Příloha č.14 Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 11.12.2018 ( usnesení č. ZO1-11.12/2018 –
ZO18-11.12/2018)

Usnesení č. ZO1 – ZO1-11.12/2018 schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání RNDr. Lucii Novákovou Ph.D. a
pana Milana Řepu.
Usnesení č. ZO2-11.12/2018 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1.Zahájení
2.Schválení programu, kontrola usnesení
3. Rozpočtové opatření č. 5/2018 , pověření k rozpočtovému opatření č. 6/2018
4.Návrh střednědobého výhledu obce Tupadly na období 2019-2022
5.Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2019
6.Kněžna Ema – žádost o poskytnutí dotace
7.Základní pravidla GDPR
8.
A. Návrh střednědobého výhledu DSO Boží Voda na období 2020-2022
8.B. Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2019
9. Stanovení oddávacích dnů na období 2019-2022
10.A.Návrh rozpočtu Svazku obcí VKM na rok 2019
10.
B. Návrh střednědobého výhledu Svazku obcí VKM na období 2020-2021
11.A. Návrh rozpočtu Svazku obcí Povodí Liběchovky na rok 2019
11.
B. Návrh střednědobého výhledu SOPL na období 20192023
12.Inventarizace majetku obce za rok 2018
13.DOPP – člen zastupitelstva
14.Různé a diskuse
15.Závěr
Usnesení č. ZO3-11.12/2018 schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.
Usnesení č. ZO4 -11.12/2018 schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly pověřuje starostku obce, předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního
výboru k provedení rozpočtového opatření č.6/2018 k 31. 12. 2018, 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.
Usnesení č. ZO5 - 11.12/2018 schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Tupadly na období 2019-2022.
Usnesení č. ZO6 - 11.12/2018 schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2019 jako rozpočet obce Tupadly
na rok 2019 a to příjmy rozpočtu obce na rok 2019 ve výši: 2 761 600,00Kč, výdaje rozpočtu obce na rok
2019 ve výši: 3 758 080,00Kč a krytí schodku mezi příjmy a výdaji – financování ve výši: 996 480,00Kč, které
bude hrazeno ze zdrojů minulých let a stanovuje, že výdajová část rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci
operací překročena v navrženém objemu běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů rozpočtu
na rok 2019, v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn
mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak povoluje, schvaluje je starostka obce, příp.
místostarosta obce. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci
správce rozpočtu a účetní obce, schvaluje ho starostka obce, příp. místostarosta obce.

Usnesení č. ZO7-11.12/2018 ZO schváleno.

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory k
úhradě části provozních nákladů v roce 2019.
Usnesení č. ZO8-11.12/2018 ZO schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v
samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením EU 2016/679.
Usnesení č. ZO9-11.12/2018 ZO schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje návrh výhledu jako střednědobý výhled DSO Boží Voda na období
2020-2022.
Usnesení č. ZO10-11.12/2018 ZO schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje návrh rozpočtu jako rozpočet DSO Boží Voda na rok 2019.
Usnesení č. ZO11-11.12/2018 ZO schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly stanovuje oddávajícím dnem vždy poslední pátek v každém kalendářním měsíci
v období let 2019-2022 a oddacím místem veřejné prostranství obecního parku u Zvoničky a zasedací
místnost na OÚ Tupadly.
Usnesení č. ZO12-11.12/2018 ZO schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje návrh rozpočtu jako rozpočet Svazku měst a obcí VKM na rok 2019.
Usnesení č. ZO13-11.12/2018 ZO schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje návrh výhledu jako střednědobý výhled Svazku měst a obcí VKM na
období 2020-2021.
Usnesení č. ZO14-11.12/2018 ZO vzato na vědomí.
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí návrh výhledu jako střednědobý výhled Svazku obcí Povodí
Liběchovky na období 2019-2023.
Usnesení č. ZO15-11.12/2018 ZO vzato na vědomí.
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí návrh rozpočtu jako rozpočet Svazku obcí Povodí Liběchovky na
rok 2019.
Usnesení č. ZO16-11.12/2018 ZO schváleno.
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje uzavření DOPP se zastupitelkou obce paní Novákovou Lucií na rok
2019.
Usnesení č. ZO17-11.12/2018 ZO schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje krizový štáb obce Tupadly a povodňovou komisi obce Tupadly v tomto složení:
Velitel/předseda: Škůrková Blanka – starostka
Zástupce velitele/předsedy: Řepa Milan – místostarosta
Členové štábu/komise: Šula Karel, Průcha Jan, Šulová Miloslava
Usnesení č. ZO18-11.12/2018 ZO schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje znění dodatku č. 17 ke smlouvě o zneškodňování komunálních, separátních,
velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Tupadly číslo 027/VJ/02 ze dne 2.1.2002 a pověřuje
starostku obce jeho podpisem.

Milan Řepa
místostarosta obce

Blanka Škůrková
starostka obce

