Obec Tupadly
zastupitelstvo obce
Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 15. 02. 2015 od 15:05 hodin.
Přítomni:
Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která je nedílnou
součástí tohoto zápisu
Ostatní přítomní: dle prezenční listiny přítomných
Omluveni (členové zastupitelstva obce): pan Jiří Křováček, paní Ilona Hencová
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel:

Škůrková Blanka

Ověřovatelé zápisu: Bc. Lopková Miluše a pan Karel Šula
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 4.:
K bodu 1. - Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 15:05 hod. starostka obce paní Šabáková 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 07. 02. 2015 do 14. 02. 2015)
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).
K bodu 2. - Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Předsedající sdělila, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je pí. Škůrková Blanka
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi:

pí. Bc. Lopková Miluše
p. Karel Šula

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Předsedající dala hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pí. Bc. Lopkovou Miluši a p. Karla
Šulu.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 1/1/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 3. - Schválení programu
Předsedající předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva
obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a přednesla další tři body programu k doplnění (bod č.
11)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Bioodpady – informace k dotaci, návrh vyhlášky
5. Kácení dřevin a prořezávka křovin na pozemcích p. č. 997/1, 49/2 a 49/3
6. DSO Boží Voda - příspěvky obcí dle stanov
7. Vytvoření pracovních pozic na VPP – schválení počtu pracovních míst
8. Správce rozpočtu na období 02/2015 – 2018, pověření zastupitelů na bytové a lesní
hospodářství
9. Informace na projekty v roce 2015 – dětské hřiště, oprava mostu m-01, oprava chodníku
10. Komunikace p. č. 1233 – omezení dopravní obslužnosti komunikace
11. Výběrová komise na výběr uchazeče o vstupní obecní byt
12. Různé a diskuse
13. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 2/1/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 4. programu.
K bodu 4. – Bioodpady – informace k dotaci, návrh vyhlášky
Ve středu 11. 02. 2015 od 10.00 byla schůzka na OÚ Tupadly, které se zúčastnila paní starostka
Miloslava Šabáková a místostarostka paní Blanka Škůrková, se společností Dotace snadno, která
zajišťuje podání žádosti ohledně kompostérů a svozové techniky zajišťující odvoz bioodpadu,
zajišťují také veškerou administrativní činnost spojenou s dotací (zpracování projektové
dokumentace, zpracování monitorovacích zpráv a jiných podkladů po dobu udržitelnosti projektu,
technické podklady ke všem žádostem dotaci). Firma zástupcům obce představila kompostéry,
které se dají z dotace pořídit a také seznámila zástupce obce s možností získání svozové techniky
v podobě malého nákladního automobilu do 3,5 t (multikára se sklápěcím kontejnerem), toto vše
se dá zakombinovat do žádosti o dotaci a k tomu se dá pořídit štěpkovač. Občané a majitelé
nemovitostí v obci Tupadly byli formou dotazníků vyzváni, zda mají o kompostéry zájem či ne,
pokud kompostují bioodpad na svém pozemku, mnozí z dotázaných kompostuje, ale jsou i ti kteří
mají zájem o kompostéry. Předsedající dnes přítomné pouze informovala o možnosti, co se dá
z dotace získat a proto toto téma bude dořešeno na dalším zasedání zastupitelstva obce konaného
15. 3. 2015 od 15:00 na OÚ Tupadly.

K bodu 5. – Kácení dřevin a prořezávka křovin na pozemcích p. č. 997/1, 49/2 a 49/3
Předsedající informovala přítomné občany obce, že ve středu 11. 02. 2015 proběhla na OÚ
Tupadly plánovaná schůzka s panem Ing. Smržem (CHKO Kokořínsko), v jakém rozsahu a co
bude možné pokácet. Na pozemcích 49/2 a 49/3 jsou v havarijním stavu dvě borovice
nakloněné do pozemní komunikace, ty se mohou v havarijním stavu pokácet a ještě k tomu
další dva stromy v havarijním stavu, které jsou též nakloněny nad pozemní komunikaci a ty se
nacházejí na pozemku CHKO Kokořínsko (u cedule obce Tupadly směrem z Chudolaz), ale obec
je může pokácet, když bude kácet havarijní stav borovic u vysílače. Dále probíhala prohlídka
obce na pozemku p. č. 997/1 (chatová oblast k Vidimi), kde se jedná o pročistění pozemku, na
kterém bychom rádi docílili vzhledu lesoparku a pozemek rádi vyčistili od skládek všeho
možného. Pan Ing. Smrž s prořezávkou náletových dřevin na pozemcích souhlasil. Předsedající
dále upozornila na možnost získání dotace z hlediska financování na prořezávku pozemku
997/1 (chatová oblast k Vidimi), kde se může žádat o dotaci, proto zastupitelstvo obce
projednalo kácení dřevin a odložilo ho na podzim roku 2015 z důvodu možnosti čerpání dotací.
K bodu 6. – DSO Boží Voda – příspěvky dle stanov
Předsedající obeznámila přítomné, že v předchozích letech nebyly podíly pro DSO Boží Voda
hrazeny, přesto že to stanovy určují a nebyl s provozovatelem zajištěn fond oprav, neboť dle
předchozího předsedy DSO bylo vše v pořádku, tudíž na členské schůzi starostů nebyl nikdo
informován o neutěšeném stavu věcí jak vodovodního řádu, oprav tak i vedením majetku,
dluhů, plateb provozovateli atd. Celková výše vložených podílů činí 200.000Kč/ročně, podíly
jsou ve stanovách vyčísleny v procentech.
Podíly: Město Liběchov
49.75% = 99 500Kč
Obec Želízy
24,40% = 48 800Kč
Obec Tupadly
13,78 % = 27 560Kč
Obec Zimoř
13,07% = 24 140Kč
Úhrada bude provedena obcemi v co nejkratším možném termínu po projednání
v zastupitelstvech. Provozovatelem vodovodu byly prováděny opravdu jen ty nejnutnější
opravy, a vodovodní řád včetně stavby vodárny v Liběchově je ve velmi zuboženém stavu.
Cena současného vodného kryje pouze náklady na dodávku pitné vody obcím. Přitom dochází
ke zvýšení počtu havárií a úniků vody, proto byli přítomní občané vyzváni, aby si doma
zkontrolovali vodoměry ve svých domácnostech, pokud by byly starší tak se musí požádat o
výměnu. Nejnutnější opravy: výměny sekčních (hradících) šoupat, výměna většiny koncových
hydrantů, výměna plošných vodoměrů cca 400 ks, instalace hlavního uzávěru u vodojemu pro
oblast Ješovice (pro obce Želízy a celé Tupadly zásadní věc, neboť v případě poruchy na této
větvi řádu bez hlavního uzávěru jsou obce bez vody). Proto jsou příspěvky nutné, aby mohly
být prováděny opravy a aby mohl být vytvořen havarijní fond, který budou tvořit podíly obcí.
DSO Boží Voda jako spolek obcí bude žádat o dotace na opravu vodovodního řádu, k tomu je
nutné doložit souhlas vlastníků pozemků, tam kde je uloženo potrubí dle zákona o vodovodech
a kanalizacích. Lokality, kterých se plánované opravy týkají, budou upřesněny, stejně tak výše
nákladů oprav a zpracování projektů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členský příspěvek DSO Boží Voda dle stanov.
Výsledek hlasování:

pro návrh 5

Usnesení č. 3/1/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 7. – Vytvoření pracovních pozic na VPP – schválení počtu pracovních míst
Předsedající přítomné seznámila s možností opět zaměstnat pracovníky veřejně prospěšných
prací přes Úřad práce, žádost byla podána na Úřadu práce v Mělníce, jde jen o to, aby se
zastupitelstvo obce shodlo na počtu zaměstnanců, zda se má vytvořit jedno nebo dvě pracovní
místa. Předsedající navrhla dvě pracovní místa, která budou financovány Pracovním úřadem
Mělník.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření dvou pracovních míst na pozici VPP.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 4/1/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 8. Správce rozpočtu na období od 02/2015 do 2018 a pověření zastupitelů na bytové a
lesní hospodářství
Volba správce rozpočtu:
Do ledna 2015 byla správcem rozpočtu paní Blanka Škůrková, ale předsedající navrhla na tuto
pozici od února roku 2015 předsedu finančního výboru paní Bc. Miluši Lopkovou, která se
nezúčastnila hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje správcem rozpočtu na období od 02/2015 do 2018 paní Bc.
Miluši Lopkovou.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
Usnesení č. 5/1/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

Pověření zastupitelů na bytové a lesní hospodářství:
Bytové hospodářství:
Správu bytového hospodářství doposud vykonávala paní RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.,
předsedající navrhla, aby správu nadále prováděla, nebo aby byl podán nový návrh na správce
bytového hospodářství. Nový návrh nebyl podán, a proto dala předsedající návrh na usnesení. Paní
RNDr. Lucie Nováková, Ph.D. se hlasování nezúčastnila.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje správou bytovného hospodářství paní RNDr. Lucii Novákovou,
Ph.D.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
Usnesení č. 6/1/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

Správa lesního hospodářství a správa obecního lesa:
Předsedající navrhla na správu lesního hospodářství pana Karla Šulu a pana Jiřího Křováčka, kteří
tuto správu vykonávali, nebo aby byl podán jiný návrh. Přesto, že pan Křováček nebyl na dnešním
zasedání zastupitelstva obce, byl s tímto obeznámen a souhlasil s navržením do správy lesního
hospodářství. Pan Karel Šula se hlasování nezúčastnil. Jiný návrh nebyl vznesen, a proto
předsedající navrhla usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje správou lesního hospodářství pana Karla Šulu a pana Jiřího
Křováčka.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
Usnesení č. 7/1/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 9. – Informace k projektům na rok 2015
Předsedající informovala přítomné o projektech, které v roce 2015 chce obec Tupadly
realizovat.
Jedná se o:
- Opravu (výstavbu) mostu M-01 (chatová oblast Pod Lesem), který vede přes potok
Liběchovky k chatové oblasti, ve které začínají majitelé nemovitostí pobývat celoročně.
Most byl v roce 2013 opraven z důvodu podemletí vodou a hrozilo jeho zřícení. Most byl
opraven jen provizorně a letos by měl být vystaven nový certifikovaný most, který bude
sloužit i pro vjezd záchranného integrovaného systému, dosud to nebylo přes starý most
možné. K opravě mostu je zpracována projektová dokumentace a předpokládaná cena je
750 000,-Kč – 1 000 000,-Kč. Obec se pokusí na výstavbu nového mostu získat dotaci.
- Oprava chodníku od čekárny se semaforem k přechodu pro chodce: na tuto opravu
chodníku se zpracovává projektová dokumentace a jedná se především o opravu chodníku,
který není zpevněn opěrnou zdí (která bude součástí opravy), dále se musí chodník
odvodnit mimo soukromé pozemky a součástí by mělo být i pozemní osvětlení přechodu
pro chodce (blikající přechod na silnici).
- Dětské hřiště v prostorách za vodárnou, na které je vypracován návrh konceptu, který je
k nahlédnutí na obecním úřadě, projekt se dále zpracovává. Hřiště by mělo být vybaveno
herními prvky jak pro menší tak větší děti, prvky budou přírodního materiálu, tudíž
dřevěné a certifikované. Obec se pokusí toto hřiště realizovat pomocí vypsaných dotačních
titulů.

K bodu 10. Komunikace p. č. 1233 – omezení dopravní obslužnosti
Předsedající upozornila na dlouho trvající problém na komunikaci p. č. 1233 (komunikace
k vysílači), kde je na začátku komunikace zákaz vjezdu, ale není bohužel nezodpovědnými řidiči
respektován. Na této komunikaci je značena turistická stezka a cyklostezka, komunikace je hodně
úzká, větší automobily a traktory poškozují nemovitosti, které jsou přímo u komunikace včetně
jejího povrchu, trhají se krajnice. Starostka obce se informovala na MěÚ Mělník odboru dopravy o
podmínkách omezení průjezdnosti této komunikace umístěním závory. Musí být zpracovaný
projekt, vyjádření orgánů státní správy a po té na základě posouzení vydá odbor dopravy své
stanovisko a rozhodnutí, které se aplikuje veřejnou vyhláškou. Starostka obce telefonicky oslovila
firmy zabývající se dopravním značením a u společnosti Dopravní značení Mělník objednala
vypracování projektu.
Po té bude postupovat dle požadavků MěÚ Mělník odboru dopravy.
K bodu 11. Výběrová komise na výběr uchazeče o vstupní obecní byt
Obec Tupadly zveřejnila záměr pronajmout vstupní byt 2+KK v domě č. p. 5, záměr byl a stále je
zveřejněn na úřední a elektronické desce obce Tupadly, žádosti se přijímají do 27. 02. 2015.
Zastupitelstvo obce nabídlo přítomným, zda se nechtějí stát členy tříčlenné výběrové komise na
vstupní byt, která zasedne v sobotu dne 07. 03. 2015 v 15:00 hod na Obecním úřadě a bude vybírat
z kandidátů, kteří si podali žádost o pronájem vstupního bytu v domě č. p. 5. Do komise se
přihlásila paní Ilona Hencová, přesto že nebyla z důvodu nemoci přítomna na zasedání, ale předtím
oslavena a souhlasila. Dále se do komise přihlásila paní Stanislava Švertnerová a paní Blanka
Škůrková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členy paní Ilonu Hencovou, paní Stanislavu Švertnerovou a
paní Blanku Škůrkovou do výběrové komise na vstupní byt v domě č. p. 5

Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 8/1/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 12. – Různé a diskuse
-

K bodu č. 4 Bioodpady se pan N. vyjádřil kladně a byl potěšen, že obec chce pořídit malý
nákladní automobil do 3,5 t.
Pan K. se opět připomněl otázkou zpomalovacího semaforu, a proč je nařízen na rychlost
53 km/hod, když v obci se má jezdit pouze 50 km/hod. Na to mu předsedající odpověděla,
že po konzultaci s panem Daniškou - dopravním odborem Mělník, by bylo možné na
základě veřejnoprávní smlouvy, předávat data ze semaforu přímo na odbor a bylo by
možné pokutovat řidiče projíždějící na červenou. V této věci bude nadále vedeno jednání.

K bodu 13. – Různé a diskuse
Zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 02. 2015 bylo předsedající skončeno v 16:21 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2 – Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 02. 2015
Přílohy tohoto zápisu dále tvoří:

Zapisovatel:

Blanka Škůrková

dne 20. 02.2015

Ověřovatelé:

Bc. Miluše Lopková

dne …………………………

Karel Šula

dne …………………………

Starostka obce:

Miloslava Šabáková

dne …………………………

Příloha č. 2
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 15. 02. 2015 usnesení č. 1 –
8/1/2014

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 15. 02. 2015
Usnesení č. 1/1/2015
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pí. Bc. Lopkovou Miluši a p. Karla
Šulu.
Usnesení č. 2/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Bioodpady – informace k dotaci, návrh vyhlášky
5. Kácení dřevin a prořezávka křovin na pozemcích p. č. 997/1, 49/2 a 49/3
6. DSO Boží Voda - příspěvky obcí dle stanov
7. Vytvoření pracovních pozic na VPP – schválení počtu pracovních míst
8. Správce rozpočtu na období 02/2015 – 2018, pověřění zastupitelů na bytové a lesní
hospodářství
9. Informace na projekty v roce 2015 – dětské hřiště, oprava mostu m-01, oprava chodníku
10. Komunikace p. č. 1233 – omezení dopravní obslužnosti komunikace
11. Výběrová komise na výběr uchazeče o vstupní obecní byt
12. Různé a diskuse
13. Závěr
Usnesení č. 3/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje členský příspěvek DSO Boží Voda dle stanov.
Usnesení č. 4/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření dvou pracovních míst na pozici VPP
Usnesení č. 5/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje správcem rozpočtu na období od 02/2015 do 2018 paní Bc. Miluši
Lopkovou
Usnesení č. 6/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje správou bytovného hospodářství paní RNDr. Lucii Novákovou, Ph.D.
Usnesení č. 7/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje správou lesního hospodářství pana Karla Šulu a pana Jiřího Křováčka.
Usnesení č. 8/1/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje členy paní Ilonu Hencovou, paní Stanislavu Švertnerovou a paní
Blanku Škůrkovou do výběrové komise na vstupní byt v domě č. p. 5

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šabáková Miloslava
starostka obce

