Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 5.12.2019
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): 0
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel:

Miloslava Šulová

Ověřovatelé zápisu: Ilona Hencová, 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 18:00 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 28.11.2019 do 5.12.2019).
Předsedající konstatovala přítomnost 7 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 Ilona Hencová a pan Milan Řepa
Návrh usnesení č. 1ZO-5.12/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Ilonu Hencovou a pana
Milana Řepu.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1ZO – 5.12/2019 bylo schváleno.
K bodu 2. 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 návrh na doplnění programu o bod projednání žádosti o
dotaci – zubní pohotovost na rok 2020 a o bod pověření k provedení rozpočtového opatření č.
3/2019, který se jako bod 3b. ZO již další podněty na doplnění programu nevzneslo a tak dala
předsedající hlasovat o schválení programu v tomto znění. Program zasedání tvoří přílohu č. 2
zápisu.
Návrh usnesení č. 2ZO-5.12/2019:

Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1.
Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
2.
Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
3.
a) Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2020
b) Pověření k provedení rozpočtového opatření č. 3/2019
4.
DOPP – člen zastupitelstva obce
5.
OZV obce Tupadly č. 1/2019
6.
OZV obce Tupadly č. 2/2019
7.
Inventarizace majetku obce za rok 2019
8.
Akce na rok 2020
9.
Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2020
10.
Návrh rozpočtu Svazku VKM na rok 2020
11.
Návrh střednědobého rozpočtu svazku VKM na rok 2020-2022
12.
Nuovodent Mělník s.r.o. - žádost o dotaci
13.
Různé
14.
Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2ZO-5.12/2019 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 3. a) Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2020
Předsedající předložila zastupitelstvu obce návrh rozpočtu na rok 2020 a seznámila přítomné s
návrhem rozpočtových příjmu a výdajů pro rok 2020, který tvoří přílohu č. 3 zápisu. Rozpočet je
navržen jako schodkový.
Celkové příjmy dle návrhu rozpočtu činí 3 030 300,-Kč
Celkové výdaje dle návrhu rozpočtu činí 3 840 800,-Kč
Krytí schodku mezi příjmy a výdaji- financování: 810 500,-Kč
Financování schodku bude provedeno ze zdrojů minulých let, tzn. bude pokryto finančními
prostředky obce na bankovních účtech, jejichž výše činí k 31.10.2019: 1 729 986,21Kč.
Výdajová část rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročena v navrženém objemu
běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů navrženého rozpočtu pro rok 2020. V
rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi
položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do
plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní obce, schvaluje starosta, příp.
místostarosta.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 3ZO-5.12/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2020 jako rozpočet obce
Tupadly pro rok 2020, který je schodkový.
Celkové příjmy rozpočtu činí 3 030 300,-Kč
Celkové výdaj rozpočtu činí 3 840 800,-Kč
Krytí schodku mezi příjmy a výdaji- financování: 810 500,-Kč
Financování schodku bude provedeno ze zdrojů minulých let, tzn. bude pokryto finančními
prostředky obce na bankovních účtech, jejichž výše činí k 31.10.2019 celkem 1 729 986,21Kč.
Zastupitelstvo zároveň stanovuje, že výdajová část rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací
překročena v navrženém objemu běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů

navrženého rozpočtu pro rok 2020. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně
mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak,
povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci
účetní obce, schvaluje starosta, příp. místostarosta.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
Usnesení č. 3ZO – 5.12/2019 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 3. b) Pověření k provedení rozpočtového opatření č.3/2019
Předsedající předložila zastupitelstvu obce pověření k provedení rozpočtového opatření č. 3/2019,
kterým zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, předsedu kontrolního a finančního výboru
obce k provedení rozpočtového opatření č.3/2019 ke skutečnosti stavu 31.12.2019.
Předsedající přednesl návrh usnesení č. 4ZO-5.12/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje pověření k provedení rozpočtového opatření č. 3/2019.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4ZO – 5.12/2019 bylo schváleno.
K bodu 4. DOPP – člen zastupitelstva
Předsedající předložila zastupitelstvu obce znění DOPP uzavírané na rok 2020 se členkou
zastupitelstva paní Lucií Novákovou a jejímž předmětem je správa a vedení webových stránek obce,
vč. aktualizace obsahu, vedení úřední elektronické desky a webového zpravodaje obce, výše
měsíční odměny činí 2 500,-Kč hrubého /měsíc.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 5ZO-5.12/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje uzavření DOPP na rok 2020 se zastupitelkou obce paní Lucií
Novákovou, jejímž předmětem je správa a vedení webových stránek obce, vč. aktualizace obsahu,
vedení úřední elektronické desky a webového zpravodaje obce, výše měsíční odměny činí 2 500,Kč hrubého /měsíc.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5ZO-5.12/2019 bylo schváleno.
K bodu 5. OZV obce Tupadly č. 1/2019
Předsedající předložila zastupitelstvu obce znění obecně závazné vyhlášky obce Tupadly č.1/2019 o
místních poplatcích, která se týká poplatku ze psů a poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výše poplatků se nemění. Znění vyhlášky bude zveřejněno na úřední desce. Předsedající přednesla
návrh usnesení č. 6ZO-5.12/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku obce Tupadly o místních
poplatcích č. 1/2019.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6ZO – 5.12/2019 bylo schváleno.
K bodu 6. OZV obce Tupadly č. 2/2019
Předsedající předložila zastupitelstvu obce znění obecně závazné vyhlášky obce Tupadly č. 2/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ( tzv. poplatek za odpady), nedochází k navýšení poplatku,
dochází ke změně definice poplatníka. Znění vyhlášky bude zveřejněno na úřední desce.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 7ZO-5.12/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku obce Tupadly o místních
poplatcích č. 2/2019.

Výsledek hlasování: pro návrh 6
Usnesení č. 7ZO – 5.12/2019 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 1 (Šulová)

K bodu 7. Inventarizace majetku obce za rok 2019
Předsedající sdělila zastupitelstvu obce a přítomným občanům, že termín inventarizace majetku a
závazků bude provedena v termínu od 20.12.2019 do25.01.2020. Výsledek inventarizace bude
projednán na zasedání zastupitelstva obce.
K bodu 8. Akce obce na rok 2020
Předsedající sdělila přítomným termíny kulturních akcí, které bude obec pořádat v příštím roce.
Tyto termíny budou též zveřejněny na webu obce.
K bodu 9. Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2020
Předsedající předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2020, zastupitelstvo
obce nevzneslo žádné připomínky ani podněty, příjmy i výdaje jsou vyrovnané ve výši 3 450 700,Kč. Předsedající přednesla návrh usnesení č. 8ZO-5.12/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Boží Voda pro rok 2020.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8ZO – 5.12/2019 bylo vzato na vědomí
K bodu 10. Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2020
Předsedající předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2020,
zastupitelstvo obce nevzneslo žádné připomínky ani podněty, příjmy i výdaje jsou vyrovnané ve výši
108 000,-Kč. Předsedající přednesla návrh usnesení č. 9ZO-5.12/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM pro rok 2020.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9ZO – 5.12/2019 bylo vzato na vědomí
K bodu 11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2020 - 2022
Předsedající předložila zastupitelstvu návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí
VKM na období 2020 - 2022, zastupitelstvo obce nevzneslo žádné připomínky ani podněty.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 10ZO-5.12/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a
obcí VKM na období 2020 - 2022.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 10ZO – 5.12/2019 bylo vzato na vědomí
K bodu 12. Nuovodent Mělník s.r.o. - žádost o dotaci
Předsedající předložila zastupitelstvu dopis a projekt zubní pohotovosti Nuovodent Mělník s.r.o.,
která přebírá provoz zubní pohotovosti na Mělníku, zároveň předsedající předložila zaslanou žádost
o poskytnutí dotace ve výši 3 450,-Kč pro rok 2020. Zastupitelstvo souhlasí se zapojením obce do
projektu zubní pohotovosti, souhlasí s poskytnutím požadované částky, ale formou darovací
smlouvy.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 11ZO-5.12/2019:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Nuovodent Mělník
s.r.o. ve výši 3 450,-Kč a znění darovací smlouvy, pověřuje starostku obce jejím podpisem.

Výsledek hlasování: pro návrh 7
Usnesení č. 11ZO – 5.12/2019 bylo schváleno

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 13. Různé
V tomto bodě bylo řešeno třídění odpadu v obci. Občané odpad třídí nicméně někteří, dá se říci
většina nekvalitně, kartony nejsou rozřezány a PET lahve nejsou řádně sešlapány. Zároveň je do
sběrných nádob házen odpad, který tam nepatří. Obec tak hradí vývoz vzduchu, odměny jsou
snižovány za nekvalitní třídění. Pokud se situace nezmění, zvýší se všem poplatek za odpad nebo
budou nádoby přesunuty do technického zázemí a odpad se bude odevzdávat pouze ve
stanovených termínech. Správným a řádným tříděním šetříme naše prostředí a hlavně naše peníze.
K bodu 14. Závěr
Předsedající popřála přítomným klidné prožití adventu, krásné svátky vánoční a do nového roku
hodně úspěchů a zdraví.
Zasedání ukončila ve 19.47hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání
Příloha č. 3 – rozpočet obce na rok 2020
Příloha č. 4 – souhrn usnesení

Tento zápis byl vyhotoven dne 13.12.2019
Zapisovatel
Šulová Miloslava
zápisu
Ověřovatelé
Hencová Ilona
zápisu
Milan Řepa
Starostka obce

Škůrková Blanka

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 4

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 5.12.2019
Usnesení číslo 1ZO-5.12/2019 – 11ZO-5.12/2019

Usnesení č. 1ZO-5.12/2019 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Ilonu Hencovou a pana Milana
Řepu.

Usnesení č. 2ZO-5.12/2019 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1.
Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
2.
Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
3.
a) Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2020
b) Pověření k provedení rozpočtového opatření č. 3/2019
4.
DOPP – člen zastupitelstva obce
5.
OZV obce Tupadly č. 1/2019
6.
OZV obce Tupadly č. 2/2019
7.
Inventarizace majetku obce za rok 2019
8.
Akce na rok 2020
9.
Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2020
10.
Návrh rozpočtu Svazku VKM na rok 2020
11.
Návrh střednědobého rozpočtu svazku VKM na rok 2020-2022
12.
Nuovodent Mělník s.r.o. - žádost o dotaci
13.
Různé
14.
Závěr

Usnesení č. 3ZO-5.12/2019 – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2020 jako rozpočet obce Tupadly pro rok
2020, který je schodkový.
Celkové příjmy rozpočtu činí 3 030 300,-Kč
Celkové výdaj rozpočtu činí 3 840 800,-Kč
Krytí schodku mezi příjmy a výdaji- financování: 810 500,-Kč
Financování schodku bude provedeno ze zdrojů minulých let, tzn. bude pokryto finančními prostředky obce
na bankovních účtech, jejichž výše činí k 31.10.2019 celkem 1 729 986,21Kč.
Zastupitelstvo zároveň stanovuje, že výdajová část rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací
překročena v navrženém objemu běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů navrženého
rozpočtu pro rok 2020. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a
včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného
rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci účetní obce, schvaluje starosta, příp.
místostarosta.

Usnesení č. 4ZO-5.12/2019 - schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje pověření k provedení rozpočtového opatření č. 3/2019.

Usnesení č. 5ZO-5.12/2019 - schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje uzavření DOPP na rok 2020 se zastupitelkou obce paní Lucií
Novákovou, jejímž předmětem je správa a vedení webových stránek obce, vč. aktualizace obsahu, vedení
úřední elektronické desky a webového zpravodaje obce, výše měsíční odměny činí 2 500,-Kč hrubého
/měsíc.

Usnesení č. 6ZO-5.12/2019 – schváleno

Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku obce Tupadly o místních
poplatcích č. 1/2019.
Usnesení č. 7ZO-5.12/2019 – schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku obce Tupadly o místních
poplatcích č. 2/2019.
Usnesení č. 8ZO-5.12/2019 – vzato na vědomí
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Boží Voda pro rok 2020.

Usnesení č. 9ZO-5.12/2019 – vzato na vědomí
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM pro rok 2020.

Usnesení č. 10ZO-5.12/2019 – vzato na vědomí
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí
VKM na období 2020 - 2022.

Usnesení č. 11ZO-5.12/2019 – schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Nuovodent Mělník s.r.o. ve
výši 3 450,-Kč a znění darovací smlouvy, pověřuje starostku obce jejím podpisem.

Řepa Milan
místostarosta obce

Škůrková Blanka
starostka obce

