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Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly

Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 19.02.2019 od 18:00 hodin.
Přítomni:
Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny
Ostatní přítomní: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu a je přílohou č. 1
Omluveni (členové zastupitelstva obce): RNDr. Lucie Nováková Ph.D., Milan Řepa, Karel Šula
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel:

Miloslava Šulová

Ověřovatelé zápisu: Ilona Hencová, Jan Průcha
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 2.:
K bodu 1. , 2.– Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 18:10 hod. 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 11.2.2019 do 19.2.2019).
Předsedající konstatovala přítomnost 4 členů zastupitelstva obce, 3 omluveni (z celkového počtu 7
členů zastupitelstva), je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce, a prohlásila
zastupitelstvo obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).
Předsedající pověřila zápisem z dnešního zasedání paní Šulovou Miloslavu.
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi:

p. Jan Průcha a pí. 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. 1ZO – 19.02/2019 bylo schváleno.
K bodu 3. - Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
Při kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce, předsedající konstatovala , že do
dnešního programu zasedání nepřechází žádný bod k projednání.

Předsedající doplnila program (příloha č. 2) o bod č. 10. Žádost o poskytnutí daru – knihovna
Mladá Boleslav , a požádala ZO o schválení programu nebo případné doplnění. Další podnět k
doplnění programu nebyl vznesen a tak dala předsedající hlasovat o schválení programu dnešního
zasedání v tomto znění:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje 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.Inventarizace 2018
5.Schválení členských příspěvků SOPL
6.Podání žádosti MMR – rekonstrukce veřejných budov
7.Nabídka na odkoupení pozemků p.č. 1349 a 1350 v k.ú. Tupadly
8.Žádost o udělení souhlasu na použití obecního znaku
9.Žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
10.Žádost o poskytnutí daru – knihovna Mladá Boleslav
11.Různé a diskuse
12.Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2ZO- 19.2/2019 bylo schváleno.
Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.
K bodu 4. – Inventarizace 2018
Předsedající informovala, že inventarizace proběhla v řádném termínu, dle stanoveného
harmonogramu. Seznámila přítomné se zprávou o výsledku inventarizace , která tvoří přílohu č.3
zápisu. Předsedající přednesla návrh usnesení č. 3ZO-19.2/2019:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek
obce Tupadly za rok 2018.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3ZO – 19.2/2019 bylo schváleno.
K bodu 5. – Členský příspěvek SOPL
Předsedající sdělila přítomným, že výše členských příspěvků pro rok 2019 byla shromážděním
starostů Svazku obcí Povodí Liběchovky navržena ve výši 10,-Kč/osoba s TP. V předchozích letech
se příspěvky nehradily, neboť svazek nevykonával žádnou činnost, nicméně nová předsedkyně
svazku se hodlá zaměřit na jednání s povodím Ohře ohledně stavu toku Liběchovky a dále též
možnost vybudování cyklostezky podél tohoto toku od Liběchova až po Medonosy.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 4ZO-22.2/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje členský příspěvek Svazku obcí Povodí Liběchovky pro rok
2019 ve výši 10Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Tupadly
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4ZO-19.2/2019 bylo schváleno.
K bodu 6. – Podání žádosti MMR – rekonstrukce veřejných budov

Předsedající informovala o záměru zastupitelstva obce Tupadly podat žádost o dotaci na celkovou
rekonstrukci budovy obecního úřadu, která je již několik let podepřena vzpěrami ve sklepě z
důvodu propadajících se podlah, dle statika se jedná o havarijní stav a bezodkladná oprava je
nutná. Obec zadala vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a částka dle
projektanta byla v rozpočtu stavby stanovena na cca 6mil.Kč včetně DPH, nicméně se domníváme,
že se vysoutěží v zadávacím řízení veřejné zakázky cena značně nižší. Ministerstvo pro místní
rozvoj vypsalo dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova- podprogram rekonstrukce
veřejných budov, ze kterého by obec čerpala dotaci na tuto rekonstrukci.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 5ZO-19.2/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z
Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoje venkova – rekonstrukce
veřejných budov.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5ZO-19.2/2019 bylo schváleno.
Předsedající dále sdělila zastupitelstvu, že přípravu, podání a administraci žádosti v programu
MMR obci Tupadly na základě příkazní smlouvy zajistí paní Pánková z MAS Vyhlídky, cena za
poskytnutou službu činí 15tisíc Kč.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 6ZO-19.2/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje uzavření příkazní smlouvy s MAS Vyhlídky na podání a
administraci žádosti o dotaci z MMR program Podpora obnovy a rozvoje venkova – rekonstrukce
veřejných budov a poveřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6ZO-19.2/2019 bylo schváleno.
K bodu 7. – Nabídka na odkoupení pozemků p.č. 1349 a 1350 v k.ú. Tupadly
Předsedající informovala o nabídce na odkoupení výše uvedených pozemků od Lesní správy
Medonosy s.r.o. došlé dne 3.12.2018, zaevidované pod č.j. 00812/18/OÚ, která byla dopisem ze dne
20.12.2018 rozšířena o další pozemky, převážně místní účelové komunikace na Kostelci. Lesní
správa Medonosy nabízí jejich odkoupení či možnou případnou směnu. Zastupitelstvo obce vyzve
kontakní osobu za Lesní správu Medonosy k osobnímu jednání k upřesnění nabídky na odkoupení
pozemků ve vlastnictví obce.
K bodu 8. – Žádost o udělení souhlasu k užívání obecního znaku
Předsedající informovala o došlé žádosti od předsedkyně šipkařského klubu – týmu Zlomené hroty,
ohledně umístění znaku obce na dresy týmu. Tato žádost již byla projednávána v předchozím
zastupitelstvu, nicméně byl vznesen dotaz k poradci ohledně právní legislativy. Zastupitelstvo obce
souhlasí s umístěním znaku obce na dresy týmu a jejich používání, zastupitelstvo obce stanoví
přesné podmínky velikosti a umístění znaku na dresu a jeho užití při turnaji. Nicméně tým Zlomené
hroty nemůže a nebude vystupovat jako tým hrající za Obec Tupadly, jelikož obec není jeho
zřizovatelem.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 7ZO – 19.2/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním znaku obce na dresy týmu šipkařského klubu Zlomené
hroty a jejich používání, zastupitelstvo obce stanoví přesné podmínky velikosti a umístění znaku
na dresu a jeho užití při turnaji.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7ZO – 19.2/2019bylo schváleno.

K bodu 9. - Žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
Předsedající předložila zastupitelstvu obce došlou žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro
Tibet“. Po projednání zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec Tupadly se nepřipojí k této kampani.
Předsedající přednesla návrh usnesení č.8ZO – 19.2/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Výsledek hlasování: pro návrh 0
proti návrhu 4
zdržel se 0
Usnesení č. 8ZO – 19.2/2019 neschváleno.
K bodu 10. - Žádost o poskytnutí daru – Knihovna města Mladá Boleslav
Obec Tupadly obdržela dne 29.1.2019 pod č.j. 00077/19/OÚ žádost o poskytnutí finančního daru od
městské knihovny Mladá Boleslav, včetně přiloženého návrhu darovací smlouvy. Znění žádosti i
smlouvy předsedající předložila zastupitelstvu k projednání. Knihovna poskytuje naší obci resp.
místní knihovně výměnné knižní soubory, zajišťuje poradenskou činnost v knihovnických službách.
Předsedající navrhla zachovat stejnou výši daru jako v předchozích letech t.j. 4 000,-Kč. Znění
darovací smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu.
Předsedající přednesla návrh na usnesení č. 9ZO-19.2/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4 000,-Kč pro rok 2019
Knihovně města Mladá Boleslav včetně předloženého znění darovací smlouvy a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9ZO – 19.2/2019 schváleno.
K bodu 11. - Různé a diskuse
Pan L. ze dotázal, jak to vypadá s projednáním jeho žádosti na odkoupení části pozemku p.č. 182/3.
Pan L. v podané žádosti neuvedl, že v požadované části pozemku je uložen hlavní vodovodní řad,
jelikož to nevěděl. Obec musí v této záležitosti konzultovat postup s DSO Boží Voda, jehož
předsedkyně preferuje přeložení vodovodního řadu. Ten je uložen téměř v těsné blízkosti objektu,
jehož je pan L. vlastníkem. Předsedající sdělila, že celou problematiku pozemku a vodovodního
řadu společně s místostarostkou naší obce opětovně projedná s předsedkyní DSO, navrhne řešení
smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti.
Předsedající dále sdělila přítomným termíny nejbližších kulturních akcí obce, resp. je pozvala na
oslavu MDŽ a dětský karneval.
K bodu 12. - Různé a diskuse
Zasedání zastupitelstva obce bylo předsedající ukončeno v 19:12 hodin. Termín dalšího zasedání
bude předem sdělen.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání
Příloha č. 3 – zpráva o výsledku inventarizace
Příloha č. 4 – darovací smlouva – Knihovna Mladá Boleslav
Příloha č. 5 – ručně psané poznámky k zápisu

Příloha č. 6 – souhrn usnesení
Tento zápis byl vyhotoven dne 27.2.2019
Zapisovatel
Šulová Miloslava
zápisu
Ověřovatelé
Průcha Jan
zápisu
Hencová Ilona
Starostka obce

Škůrková Blanka

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 6

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 19.2.2019
Usnesení číslo 1ZO-19.2/2019 – 9ZO-19.2/2019

1ZO-19.2/2019 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Jana Průchu a pí. Ilonu
Hencovou.
2ZO-19.2/2019 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje 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.Inventarizace 2018
5.Schválení členských příspěvků SOPL
6.Podání žádosti MMR – rekonstrukce veřejných budov
7.Nabídka na odkoupení pozemků p.č. 1349 a 1350 v k.ú. Tupadly
8.Žádost o udělení souhlasu na použití obecního znaku
9.Žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“
10.Žádost o poskytnutí daru – knihovna Mladá Boleslav
11.Různé a diskuse
12.Závěr
3ZO-19.2/2019 – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce
Tupadly za rok 2018.
4ZO-19.2/2019 - schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje členský příspěvek Svazku obcí Povodí Liběchovky pro rok
2019 ve výši 10Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Tupadly.
5ZO-19.2/2019 - schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 z
Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora obnovy a rozvoje venkova – rekonstrukce
veřejných budov.
6ZO-19.2/2019 – schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje uzavření příkazní smlouvy s MAS Vyhlídky na podání a
administraci žádosti o dotaci z MMR program Podpora obnovy a rozvoje venkova – rekonstrukce
veřejných budov a pověřuje starostku jejím podpisem.
7ZO-19.2/2019 – schváleno
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním znaku obce na dresy týmu šipkařského klubu Zlomené
hroty a jejich používání, zastupitelstvo obce stanoví přesné podmínky velikosti a umístění znaku na
dresu a jeho užití při turnaji.
8ZO-19.2/2019 –neschváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“.
Výsledek hlasování: pro návrh 0
proti návrhu 4
zdržel se 0

9ZO-19.2/2019 – schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 4000,-Kč pro rok 2019
Knihovně města Mladá Boleslav včetně předloženého znění darovací smlouvy a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.

Šulová Miloslava
místostarostka obce

Škůrková Blanka
starostka obce

