Obec Tupadly
zastupitelstvo obce

Tupadly

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 25.10.2019
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): Hencová
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. , 2.– Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 18:02 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 16.10.2019 do 24.10.2019).
Předsedající konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce, je přítomna nadpoloviční většina
členů zastupitelstva obce, a tak 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: paní Lucie Nováková a pan Milan Řepa
Návrh usnesení č. 1ZO-25.10/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Lucii Novákovou a
pana Milana Řepu.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1ZO – 25.10/2019 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 přechází k projednání žádný bod. Dále seznámila přítomné s
programem dnešního 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 přílohu č. 2 zápisu.
Návrh usnesení č. 2ZO-25.10/2019:
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.
Rozpočtové opatření č.2/2019
5.
Vystoupení obce Tupadly ze Svazku obcí „Povodí Liběchovky“
6.
Schválení záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 286/7
7.
Schválení smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 286/7
8.
Schválení záměru na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 5
9.
Schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v domě č.p.5
10.
Různé a diskuse
11.
Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2ZO-25.10/2019 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. – Rozpočtové opatření č.2/2019
Předsedající seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č. 2/2019, kterým dochází ke
změně schváleného rozpočtu obce Tupadly na rok 2019. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 3
zápisu. Předsedající přednesla návrh usnesení č. 3ZO-25.10/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3ZO–25.10/2019 bylo schváleno.
K bodu 5. – Vystoupení obce Tupadly ze Svazku obcí „Povodí Liběchovky“
Předsedající navrhla zastupitelstvu obce vystoupení obce Tupadly ze svazku z důvodu nečinnosti
svazku.Předsedající přednesla návrh usnesení č. 4ZO-25.10/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje vystoupení obce Tupadly ze Svazku obcí „Povodí
Liběchovky“.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4ZO-25.10/2019 bylo schváleno.
K bodu 6. – Schválení záměru pronájmu části pozemku p.č. 286/7
Předsedající předložila zastupitelstvu obce záměr pronájmu části pozemku p.č. 286/7 ve vlastnictví
obce Tupadly, včetně zákresu části pozemku určené k pronájmu, jedná se o max cca 300m 2. Cena
pronájmu 1,-Kč/m2 /rok. Záměr byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce od
30.9.2019 do 16.10.2019. Zastupitelstvo nevzneslo k záměru pronájmu žádné připomínky.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 5ZO-25.10/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 286/7 o maximální
výměře 300m2 .
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5ZO-25.10/2019 bylo schváleno.

K bodu 7. – Smlouva o pronájmu části pozemku p.č. 286/7
Předsedající předložila zastupitelstvu obce znění smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 286/7. O
pronájem požádali manželé H., protože se jedná o část obecního pozemku, kde mají uskladněno
dřevo a další materiál, a též ho využívají k parkování. Zastupitelstvo bylo se zněním smlouvy
seznámeno, nevzneslo žádné připomínky. Výše nájemného činí 1,-Kč/m2 /rok. Výměra pronajímané
části činí 240m2. Znění smlouvy tvoří přílohu č. 4 zápisu.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 6ZO-25.10.2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 286/7 o
výměře 240m2, výše nájemného 1,-Kč/m2 /rok, nájemci manželé H. a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6ZO-25.10/2019 bylo schváleno.
K bodu 8. – Záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 5
Předsedající předložila zastupitelstvu obce záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p.5,
jedná se o místnost tzv. komoru, účel využítí je k soukromým účelům jako skladový prostor( ve
výkresu z projektové dokumentace označena číslem 7.) v 1NP, nájem na dobu určitou, cena 1,Kč/m2/měsíc. Záměr včetně výkresu z projektové dokumentace byl zveřejněn na úřední desce a
elektronické úřední desce od 30.9.2019 do 16.10.2019. K záměru nebyly vzneseny žádné dotazy či
připomínky. Předsedající přednesla návrh usnesení č. 7ZO-25.10/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor (komory) v 1NP v domě č.p.5.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 7ZO-25.10/2019 bylo schváleno.
K bodu 9. – Smlouva o nájmu nebytových prostorv domě č.p.5
Předsedající předložila zastupitelstvu obce znění smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě
č.p.5, jedná se o místnost tzv. komoru, účel využítí je k soukromým účelům jako skladový prostor (
ve výkresu z projektové dokumentace označena číslem 7.) v 1NP, nájem na dobu určitou, cena 1,Kč/m2/měsíc. O pronájem této místnosti požádala nájemnice bytu č. 1 v tomto domě paní D.
Zastupitelstvo obce nevzneslo ke znění smlouvy žádné připomínky, znění smlouvy tvoří přílohu č. 5
zápisu. Předsedající přednesla návrh usnesení č. 8ZO-25.10/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1NP domu č.p.5 o
výměře cca 22m2, výše nájemného 1,-Kč/m2 /měsíčně, nájemce paní D. a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8ZO-25.10/2019 bylo schváleno.
K bodu 10. – Různé a diskuze
Předsedající sdělila přítomnému panu Ř., že přednesla jeho požadavek, aby DSO Boží Voda podalo
žádost o dotaci na opravu vodovod. řadu a vyřešení tlaku vody v kopci k vysílači předsedkyni DSO a
ta jí sdělila, že žádost o dotaci se podávat nebude, neboť v dané lokalitě se nesplňují koeficiety
trvale bydlících obyvatel ( tzv. osídlenosti území), žádost by byla zamítnuta.
Dále předsedající seznámila přítomné s kulturními akcemi během adventu.
K bodu 11 – Závěr

Závěrem předsedající sdělila termín příštího zasedání, které se uskuteční 29.11.2019 v 18.00hodin,
poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 18.46hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání
Příloha č. 3 – kopie rozpočtového opatření 2/2019
Příloha č. 4 – smlouva o pronájmu části pozemku p.č. 286/7
Příloha č. 5 – smlouva o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 5
Příloha č. 6 – souhrn usnesení
Tento zápis byl vyhotoven dne 29.10.2019
Zapisovatel
Šulová Miloslava
zápisu
Ověřovatelé
Nováková Lucie
zápisu
Milan Řepa
Starostka obce

Škůrková Blanka

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 6

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 25.10.2019
Usnesení číslo 1ZO-25.10/2019 – 8ZO-25.10/2019

Usnesení č. 1ZO-25.10/2019 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Lucii Novákovou a pana Milana
Řepu.

Usnesení č. 2ZO-25.10/2019 - 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.
Rozpočtové opatření č.2/2019
5.
Vystoupení obce Tupadly ze Svazku obcí „Povodí Liběchovky“
6.
Schválení záměru obce na pronájem části pozemku p.č. 286/7
7.
Schválení smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 286/7
8.
Schválení záměru na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 5
9.
Schválení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v domě č.p.5
10.
Různé a diskuse
11.
Závěr

Usnesení č. 3ZO-25.10/2019 – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019.

Usnesení č. 4ZO-25.10/2019 - schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje vystoupení obce Tupadly ze Svazku obcí „Povodí Liběchovky“.

Usnesení č. 5ZO-25.10/2019 - schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 286/7 o maximální výměře
300m2.

Usnesení č. 6ZO-25.10/2019 – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje znění nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 286/7 o výměře
240m2, výše nájemného 1,-Kč/m2 /rok, nájemci manželé H. a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Usnesení č. 7ZO-25.10/2019 – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor (komory) v 1NP v domě č.p.5.

Usnesení č. 8ZO-25.10/2019 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o nájmu nebytových prostor v 1NP domu č.p.5 o výměře cca
22m2, výše nájemného 1,-Kč/m2 /měsíčně, nájemce paní D. a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Řepa Milan
místostarosta obce

Škůrková Blanka
starostka obce

