Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 24. 04. 2020
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): 0
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel: Milan Řepa
Ověřovatelé zápisu: Ilona Hencová, Miloslava Šlová
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 2.:
K bodu 1. – Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 17:03 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 15.0.2020 do 22.4.2020). Vzhledem k nouzovému stavu (pandemie Covid -19) se
zasedání ZO pořádalo na obecním hřišti za OÚ Tupadly.
Předsedající konstatovala přítomnost 7 členů zastupitelstva obce, přítomno na zasedání bylo 6
členů zastupitelstva obce a 1 člen zastupitelstva obce se zúčastnil zasedání zastupitelstva obce
formou telekonference, tj. nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a prohlásila
zastupitelstvo obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích).
K bodu 1. – Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Předsedající pověřila zápisem z dnešního zasedání pana Milana Řepu.
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi: Ilona Hencová a Miloslava Šulová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Ilonu Hencovou a paní
Miloslavu Šulovou.
Výsledek hlasování: pro návrh 7

proti návrhu 0

zdržel se 0

Usnesení č. ZO1 – 24.04/2020 bylo schváleno.
K bodu 2. - Schválení programu
Předsedající sdělila, že s předchozího zasedání nepřechází žádný bod k projednání a seznámila
přítomné s obsahem dnešního zasedání a doplnila program o bod a) schválení žádosti na umístění

přístřešku na dřevo, bod b)začlenění obce Tupadly do územní působnosti MAS Vyhlídky, z.s. c)
určení výběrové komise na startovací byt, d)schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského
Fondu obnovy venkova. ZO nedoplnilo program a tak dala předsedající hlasovat o schválení
programu v tomto znění. Program zasedání tvoří př.č.2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující 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.
Inventarizace obce Tupadly za rok 2019
4.
Schválení smlouvy na pořízení kontejnerového nosiče a kontejnerů na bioodpad
5.
Rozpočtové opatření obce upadly č. 1/2020
6.
Schválení smlouvy na pronájem části pozemku p.č.182/3 ve vlastnictví obec Tupadly
7.
Žádost o podporu linky bezpečí
8.
Schválení žádosti na umístění přístřešku na dřevo
9.
Začlenění obce Tupadly do územní působnosti MAS Vyhlídky,z.s.
10.
Určení výběrové komise na startovací byt
11.
Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova
12.
Informace z obce
13.
Diskuse
14.
Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO2-24.4/2020 bylo schváleno.

zdržel se 0

Vzhledem k tomu, že body 1. až 2. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 3. programu.
K bodu 3. – Inventarizace obce Tupadly za rok 2019
Předsedající informovala, že inventarizace proběhla v řádném termínu, dle stanoveného
harmonogramu. Seznámila přítomné se zprávou o výsledku inventarizace obce Tupadly za rok
2019, která tvoří přílohu č. 3 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek
obce Tupadly za rok 2019.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-24.4/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 4. – Schválení smlouvy na pořízení kontejnerové nosiče a kontejnerů na bioodpad
Předsedající informovala přítomné, že 30.4.2020 končí dohoda se společností SAGG, která obci
Tupadly zajišťovala svoz bioodpadu v obci Tupadly, jelikož svozové firmy jsou od obce vzdálené a
cena za svoz bioodpadu by se zvedla několikanásobně, rozhodlo se ZO pořídit traktorový
kontejnerový nosič na bioodpad.
Předsedající seznámila přítomné se zněním kupní smlouvy se společností ZV AGRO, s.r.o. na koupi
traktorového nosiče kontejnerů PORTÝR 5 a dva kusy vanových kontejnerů CRG-TR.38/1500 do
vlastnictví obce Tupadly. Smlouva tvoří př.č. 4 tohoto zápisu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění kupní smlouvy se společností ZV AGRO,s.r.o. na koupi
traktorového nosiče kontejnerů PORTÝR 5 a dva kusy vanových kontejnerů CRG-TR.38/1500 do
vlastnictví obce Tupadly a pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO4-24.4/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 5. – Rozpočtové opatření obce Tupadly č. 1/2020
Předsedající seznámila přítomné se zněním rozpočtového opatření č.1/2020, kterým dochází ke
změně schváleného rozpočtu obce Tupadly na rok 2020. Rozpočtové opatření tvoří přílohu č. 5
tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 obce Tupadly.
Výsledek hlasování: pro návrh 7 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-24.4/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 6. Schválení smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 182/3 ve vlastnictví obce Tupadly
Předsedající informovala přítomné, že záměr na pronájem části pozemku p.č. 182/3 ve vlastnictví
obce Tupadly byl zveřejněn na úřední a elektronické desce obce Tupadly a to od 11.03.2020 do
1.04.2020. Předsedající seznámila ZO se zněním smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 182/3 viz.
příloha č. 6 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 182/3 ve
vlastnictví obce Tupadly a pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-24.4/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 7. Žádost o podporu linky bezpečí
Předsedající informovala o žádosti o podporu linky bezpečí, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu a
navrhla přispět částkou 2.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2.000,-Kč na podporu linky bezpečí.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO7-24.4/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 8. Žádost o umístění přístřešku na dřevo
Dne 26.02.2020 byla obci Tupadly doručena žádost o umístění přístřešku na dřevo na části
pronajatého pozemku p.č. 286/7 ve vlastnictví obce Tupadly. Žádost tvoří přílohu tohoto zápisu č.
8. Zastupitelstvo obce bylo se znění žádosti seznámeno a nemá námitek, jen podmínku, že nájemci
doloží obci Tupadly souhlas s umístěním přístřešku od CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním přístřešku na dřevo na části pozemku p.č. 286/7 po
doložení souhlasu CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO8-24.4/2020 ZO bylo schváleno.

zdržel se 0

K bodu 9. Začlenění obce Tupadly do územní působnosti MAS Vyhlídky
Obci Tupadly byla doručena žádost o vyjádření, zda obec Tupadly zůstane v územní působnosti
MAS Vyhlídky ,z.s.i v dalším programovém období. Žádost tvoří přílohu tohoto zápisu č. 9 a
zastupitelstvo i přítomní s jejím zněním byli seznámeni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se začleněním obce Tupadly do územní působnosti MAS Vyhlídky,
z.s. IČ26676184.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO9-24.4/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 10. Stanovení výběrové komise na startovací byt
Předsedající informovala přítomné, že k 30.5.2020 končí nájemci smlouva na startovací byt a , že je
zapotřebí vypsat výběrové řízení na byt. Na tomto základě předsedající navrhla předsedu výběrové
komise pana Milana Řepu a členy výběrové komise paní Lucii Novákovou a pana Jana Průchu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu výběrové komise pana Milana Řepu a členy výběrové
komise paní Lucii Novákovou a pana Jana Průchu na výběrové řízení při udělení startovacího
bytu.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO10-24.4/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 11. Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova
Předsedající informovala, že obec má možnost využít dotace z rozpočtu Středočeského kraje z
fondu obnovy venkova. Obec by přes tuto dotaci chtěla obnovit svítidla veřejného osvětlení, neboť
ty stávající už jsou nevyhovující.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu obnovy
venkova.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO11-24.4/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 12. Informace z obce
27.06.2020 se ruší velkoobjemový svoz od firmy Ave a proběhne pouze podzimní svoz.
30.04.2020 se ruší čarodějnice a zároveň se ruší i 06.06.2020.dětský den v důsledku nouzového
stavu na pandemii Covid -19.
K bodu 13. Diskuse
Diskuse probíhala průběžně během veřejného zasedání.
K bodu 14. – Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedající ukončeno v 18:43 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání konaného 24.4.2020

Příloha č. 3 –Inventarizace obce Tupadly za rok 2019
Příloha č. 4 –smlouva na pořízení kontejnerového nosiče a dvou kontejnerů
Příloha č. 5– rozpočtové optaření obce Tupadly č.1/2020
Příloha č. 6 – smlouva na pronájem části pozemku 182/3
Příloha č.7 – žádost o podporu linky bezpečí
Příloha č.8 – žádost o umístění přístřešku na dřevo
Příloha č.9 – žádost o územní působnost MAS vyhlídky
Příloha č.10 – souhrn usnesení ZO konaného dne 21.09.2018
Příloha č.11– ručně psaný zápis

Tento zápis byl vyhotoven dne 27.04. 2020
Zapisovatel
Milan Řepa
zápisu
Ověřovatelé
Ilona Hencová
zápisu
Miloslava Šulová
Starostka obce

Blanka Škůrková

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č. 11
Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 24.4.2020 (usnesení č. ZO124.4/2020 – ZO11-24.4.2020)

Usnesení č. ZO1 – 24.04/2020- schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní IIonu Hencovou a paní
Miloslavu Šulovou.
Usnesení č. ZO2-24.4/2020- schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje následující 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. Inventarizace obce Tupadly za rok 2019
4. Schválení smlouvy na pořízení kontejnerového nosiče a kontejnerů na bioodpad
5. Rozpočtové opatření obce upadly č. 1/2020
6. Schválení smlouvy na pronájem části pozemku p.č.182/3 ve vlastnictví obec Tupadly
7. Žádost o podporu linky bezpečí
8. Schválení žádosti na umístění přístřešku na dřevo
9. Začlenění obce Tupadly do územní působnosti MAS Vyhlídky, z.s.
10. Určení výběrové komise na startovací byt
11. Schválení podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova
12. Informace z obce
13. Diskuse
14. Závěr
Usnesení č. ZO3-24.4/2020 ZO – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce
Tupadly za rok 2019.
Usnesení č. ZO4-24.4/2020 ZO - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje znění kupní smlouvy se společností ZV AGRO, s.r.o. na koupi
traktorového nosiče kontejnerů PORTÝR 5 a dva kusy vanových kontejnerů CRG-TR.38/1500 do
vlastnictví obce Tupadly a pověřuje starostku obce k podepsání smlouvy.
Usnesení č. ZO5-24.4/2020 ZO – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 obce Tupadly.
Usnesení č. ZO6-24.4/2020 ZO – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje znění nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 182/3 ve
vlastnictví obce Tupadly a pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy.
Usnesení č. ZO7-24.4/2020 ZO – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2.000,-Kč na podporu linky bezpečí.

Usnesení č. ZO8-24.4/2020 ZO – schváleno
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním přístřešku na dřevo na části pozemku p.č. 286/7 po
doložení souhlasu CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
Usnesení č. ZO9-24.4/2020 ZO – schváleno
Zastupitelstvo obce souhlasí se začleněním obce Tupadly do územní působnosti MAS Vyhlídky, z.s.
IČ26676184.
Usnesení č. ZO10-24.4/2020 ZO – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu výběrové komise pana Milana Řepu a členy výběrové
komise paní Lucii Novákovou a pana Jana Průchu na výběrové řízení při udělení startovacího bytu.
Usnesení č. ZO11-24.4/2020 ZO - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu obnovy
venkova.

Milan Řepa
místostarosta obce

Blanka Škůrková
starostka obce

