Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 26.06.2020
Přítomni:
Členové zastupitelstva obce: 6 přítomných 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): 1 (Hencová Ilona)
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 18:04 hod. starostka obce paní Škůrková Blanka, která přivítala
přítomné (dále jen „předsedající“).
Konstatovala, že na dnešní zasedání se nedostavili žádní občané či hosté, koná se tudíž bez přítomnosti
veřejnosti a 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
nejméně 7 dní (od 10. 6. 2020 do 25. 6. 2020)
Předsedající konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce, 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 Miloslavu Šulovou.
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi: RNDr. Lucie Nováková, Ph.D. a Milan Řepa
Návrh usnesení č. 1ZO-26.6/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání RNDr. Lucii Novákovou Ph.D. a
Milana Řepu.
Výsledek hlasování:
pro návrh 6
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 1ZO – 26.6/2020 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 k projednání žádný bod. Dále seznámila přítomné s programem dnešního
zasedání a navrhla doplnění programu o tyto body:
Žádost o pronájem části pozemku 286/1
Smlouva o dílo na odvoz bioodpadu
Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad v místě trvalého bydliště
Další návrh na doplnění programu nebyl vznesen a tak dala předsedající hlasovat o schválení programu
zasedání. Schválený a doplněný program zasedání tvoří přílohu č. 2 zápisu.
Návrh usnesení č. 2ZO-26.6/2020:
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.Závěrečný účet obce Tupadly za rok 2019
5.Účetní závěrka obce Tupadly za rok 2019
6.Závěrečný účet svazku DSO Boží Voda za rok 2019
7.Žádost o pronájem části pozemku p.č. 130/1
8.Žádost o pronájem části pozemku 286/1
9.Smlouva o dílo na odvoz bioodpadu
10.Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad v místě trvalého bydliště
11.Informace z obce
12.Diskuse
13.Závěr
Výsledek hlasování:
pro návrh 6
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2ZO-26.6/2020 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. – Závěrečný účet obce Tupadly za rok 2019
Předsedající předložila zastupitelstvu návrh závěrečného účtu obce Tupadly za rok 2019, který obsahuje
údaje o plnění rozpočtu obce, majetku, vyúčtování finančních vztahů a zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce od 6. 5. 2020 do 28. 5.
2020. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem c) dle §10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004Sb., a nedostatky spočívající v
neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání. Chyby a nedostatky budou napraveny v účetním
období roku 2020, nejpozději k 31. 12. 2020. Kopie závěrečného účtu obce Tupadly za rok 2019 je přílohou
č. 3 zápisu.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 3ZO-26.6/2020:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje závěrečný účet obce Tupadly za rok 2019 s výhradou chyb a
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijalo tato nápravná opatření
 Chyby a nedostatky , které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( §10 odst.
3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): ve výkazu Příloha k 31.12.2019 v části D.2, D.3 nejsou uvedeny
údaje o výměře a ocenění lesních pozemků: nápravné opatření: bude doplněno do výkazu
Příloha k 30.6.2020
 na účtu 031 Pozemky nebylo k 31.12.2019 účtováno o prodeji pozemku p.č. 286/16 k.ú. Tupadly,
nápravné opatření: bude napraveno k 30.6.2020 a dále bude napraveno v inventarizaci majetku
obce k 31.12.2020
 Zjištěné nedostatky spočívající v: ( §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.), C5) neodstranění
nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání specifikovaných v oddíle C) pod písmeny a),
nápravné opatření: bude napraveno k 31.12.2020
Výsledek hlasování:
pro návrh 6
proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 3ZO-26.6/2020 bylo schváleno.
K bodu 5. – Účetní závěrka obce Tupadly za rok 2019
Předsedající předložila zastupitelstvu obce doklady k účetní závěrce obce Tupadly za rok 2019 včetně
výsledku hospodaření obce za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31.12. Zastupitelstvo obce nezjistilo, že
by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví včetně finanční situace jednotky a účetní závěrku obce Tupadly za rok
2019 schvaluje. Kopie účetní závěrky je přílohou č. 4 zápisu.
Předsedající přednesla návrh na usnesení č.4ZO-26.6/2020:

Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví včetně finanční situace jednotky a
účetní závěrku obce Tupadly za rok 2019 schvaluje.
Výsledek hlasování:
pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 4ZO-26.6/2020 bylo schváleno.
K bodu 6. – Závěrečný účet DSO Boží Voda za rok 2019
Předsedající předložila zastupitelstvu závěrečný účet DSO Boží Voda za rok 2019 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce vzalo
závěrečný účet DSO Boží Voda za rok 2019 na vědomí.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 5ZO-26.6/2020:
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí závěrečný účet DSO Boží Voda za rok 2019.
Výsledek hlasování:
pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5ZO-26.6/2020 bylo vzato na vědomí.
K bodu 7. – Žádost o pronájem pozemku p.č. 130/1
Předsedající předložila zastupitelstvu obce žádost od pana V., ohledně pronájmu části pozemku p.č. 130/1 v
chatové oblasti Pod Lesem, který je využíván jako veřejná zeleň. Zastupitelstvo žádost projednalo, nicméně
požaduje doložení stanoviska od CHKO Kokořínsko na umístění zahradního domku a oplocení pozemku, po té
žádost opětovně projedná a vydá rozhodnutí se zveřejněním záměru o pronájmu části pozemku.
Předsedající přednesla návrh usnesení č. 6ZO-26.6/2020:
Zastupitelstvo obce požaduje před zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 130/1 v obci a
k.ú. Tupadly doložení stanoviska případně vyjádření od CHKO Kokořínsko na umístění zahradního domku
a oplocení.
Výsledek hlasování:
pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6ZO-26.6/2020 bylo vzato na vědomí.
K bodu 8. – Žádost o pronájem části pozemku p.č. 286/1
Předsedající předložila zastupitelstvu žádost od paní H., ohledně pronájmu části pozemku p.č. 286/1.
Zastupitelstvo s pronájmem souhlasí, neboť části tohoto pozemku jsou již pronajaty sousedům paní H.
Pozemek bude užíván jako zeleň/ostatní plocha (sklad dřeva, příležitostné parkování) nebude trvale oplocen.
Starostka obce zveřejní záměr na pronájem pozemku, před uzavřením nájemní smlouvy bude pronajímaná
část pozemku vyznačena na místě.
K bodu 9. – Smlouva o dílo - odvoz bioodpadu
Předsedající předložila zastupitelstvu znění smlouvy o dílo na odvoz bioodpadu, kdy obec je na straně
objednatele a poskytovatelem je pan Šula. Obec je vlastníkem kontejnerů a traktorového kontejnerového
nosiče, poskytovatel je vlastníkem traktoru SAME. Odvoz bioodpadu je na úložiště soukromého zemědělce v
obci Vidim. Zastupitelstvo nevzneslo žádné připomínky, se zněním smlouvy souhlasí. Předsedající přednesla
návrh usnesení č. 7ZO-26.6/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o dílo na odvoz bioodpadu s panem Karlem Šulou a pověřuje
starostku obce jejím uzavřením.
Výsledek hlasování:
pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 1 (Šula)
Usnesení č. 7ZO-26.6/2020 bylo schváleno.

K bodu 10. – Žádost o prominutí platby za komunální odpad 2020
Předsedající předložila zastupitelstvu došlou žádost od paní N., o prominutí platby za komunální odpad pro
členy její domácnosti (celkem 5 osob) pro rok 2020 z důvodu přechodného bydliště v zahraničí (zaměstnání v
Německu), kde platí poplatky za pobyt včetně komunálního odpadu.

Předsedající přednesla návrh na usnesení č. 8ZO-26.6/2020:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje prominutí poplatku za komunální odpad pro rok 2020 rodině N.,
počtem 5 poplatníků, trvale bytem Tupadly, přechodně bytem Německo.
Výsledek hlasování:
pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 1 (Nováková)
Usnesení č. 8ZO-26.6/2020 bylo schváleno.
K bodu 11 – Informace z obce
Předsedající sdělila přítomným:
 společnost ČEZ připravuje na rok 2020 - 2021 v obci Tupadly rekonstrukci sítě NN u potoka, v úseku od
hájovny, pod chatovou oblastí Pod Lesem, přes obecní park k trafostanici u č.p. 43 (u mlýna) přeložit kabely
elektrického vedení NN do země. Pro obec to znamená vyhotovit projektovou dokumentaci, získat stavební
povolení a přeložit veřejné osvětlení v této trase též do země a zajistit vlastní stožáry ke svítidlům.
Integrace Kokořínsko do PID (Pražská integrovaná doprava) bude zahájena v druhé polovině prázdnin,
dojde ke změnám v autobusové dopravě, kdy většina spojů ČSAD Mělník bude v Liběchově přestupních.
Jakmile obec obdrží nové jízdní řády, zveřejní je na vývěskách a zajistí jejich distribuci občanům.

K bodu 12. a 13. – Diskuse a závěr
Podněty do diskuse nebyly vzneseny.
Závěrem předsedající poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19.09hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání
Příloha č. 3 – kopie závěrečného účtu obce Tupadly za rok 2019
Příloha č. 4 – kopie účetní závěrky obce Tupadly za rok 2019
Příloha č. 5 – souhrn usnesení
Tento zápis byl vyhotoven dne 4. 7. 2020
Zapisovatel zápisu Miloslava Šulová
Ověřovatelé
zápisu

Starostka obce

Dne

RNDr. Lucie Nováková Ph.D.

Dne

Milan Řepa

Dne

Blanka Škůrková

Dne

Příloha č. 5
Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 26. 6. 2020
Usnesení číslo 1ZO-26.6/2020 až 8ZO-26.6/2020

Usnesení č. 1ZO-26.6/2020- schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání RNDr. Lucii Novákovou Ph.D. a Milana
Řepu.
Usnesení č. 2ZO-26.6/2020 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
1.Zahájení
2.Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3.Kontrola usnesení z minulého zasedání a schválení programu
4.Závěrečný účet obce Tupadly za rok 2019
5.Účetní závěrka obce Tupadly za rok 2019
6.Závěrečný účet svazku DSO Boží Voda za rok 2019
7.Žádost o pronájem části pozemku p.č. 130/1
8.Žádost o pronájem části pozemku 286/1
9.Smlouva o dílo na odvoz bioodpadu
10.Žádost o prominutí poplatku za komunální odpad v místě trvalého bydliště
11.Informace z obce
12.Diskuse
13.Závěr
Usnesení č. 3ZO-26.6/2020 – schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje závěrečný účet obce Tupadly za rok 2019 s výhradou chyb a
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijalo tato nápravná opatření:
 Chyby a nedostatky , které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): ( §10 odst.
3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): ve výkazu Příloha k 31.12.2019 v části D.2, D.3 nejsou uvedeny
údaje o výměře a ocenění lesních pozemků: nápravné opatření: bude doplněno do výkazu
Příloha k 30.6.2020
 na účtu 031 Pozemky nebylo k 31.12.2019 účtováno o prodeji pozemku p.č. 286/16 k.ú. Tupadly,
nápravné opatření: bude napraveno k 30.6.2020 a dále bude napraveno v inventarizaci majetku
obce k 31.12.2020
 Zjištěné nedostatky spočívající v: ( §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.), C5) neodstranění
nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání specifikovaných v oddíle C) pod písmeny a),
nápravné opatření: bude napraveno k 31.12.2020
Usnesení č. 4ZO-26.6/2020- schváleno
Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s
§ 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví včetně finanční situace jednotky a účetní
závěrku obce Tupadly za rok 2019 schvaluje.
Usnesení č. 5ZO-26.6/2020 - vzato na vědomí
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí závěrečný účet DSO Boží Voda za rok 2019.
Usnesení č. 6ZO-26.6/2020 – schváleno
Zastupitelstvo obce požaduje před zveřejněním záměru na pronájem části pozemku p.č. 130/1 v obci a k.ú.
Tupadly doložení stanoviska případně vyjádření od CHKO Kokořínsko na umístění zahradního domku a
oplocení.
Usnesení č. 7ZO-26.6/2020 – schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o dílo na odvoz bioodpadu s panem Karlem Šulou a pověřuje
starostku obce jejím uzavřením.
Usnesení č. 8ZO-26.6/2020 - schváleno
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje prominutí poplatku za komunální odpad pro rok 2020 rodině N.,
počtem 5 poplatníků, trvale bytem Tupadly, přechodně bytem Německo.

Řepa Milan
místostarosta obce

Škůrková Blanka
starostka obce

