Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 23. 10. 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 17:01 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 14.10.2020 do 22.10.2020). Předsedající konstatovala přítomnost 7
členů zastupitelstva obce, dle prezenční listiny (př.č.1), 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 – 23.10/2020 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 . 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. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č.2/2020
4. Schválení záměru na pronájem části pozemku p. č. 286/1
5. Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 286/1
6. Informace z obce
7. Diskuse
8. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO2-23.10/2020 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. – Rozpočtové opatření č.2/2020
Předsedající předala slovo místostarostce obce paní Miloslavě Šulové, která seznámila přítomné s
rozpočtovým opatřením č. 2/2020. Příjmy se navyšují o 363 899,27,-Kč a výdaje se navyšují o 313
713,-Kč, dle přílohy č. 3 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Tupadly č. 2/2020.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-23.10/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 4. – Schválení záměru na pronájem části pozemku p.č. 286/1
Oznámení záměru obce Tupadly o pronájmu části pozemku p. č. 286/1 -vodní plocha, o výměře cca
26m² ,byl zveřejněn na úřední a elektronické desce obce Tupadly od 15. 07. 2020 do 06. 08. 2020 a
tvoří př.č.4 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce Tupadly o pronájmu části pozemku p.č. 286/1 o
výměře cca 26 m².
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO4-23.10/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 5. – Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.286/1
Předsedající seznámila přítomné se zněním nájemní smlouvy mezi obcí Tupadly a paní H. Nájemní
smlouva tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 286/1 ve
vlastnictví obce Tupadly a pověřuje starostku obce paní Blanku Škůrkovou k podepsání smlouvy.
Výsledek hlasování: pro návrh 7 proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. ZO5-23.10/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 6. Informace z obce
-Předsedající informovala přítomné, že dne 22.10.2020 proběhl dílčí audit a výsledek přezkoumání
je bez chyb.
- dne 24.10.2020 proběhne svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu
K bodu 7. Diskuse
vzhledem k tomu, že na zasedání zastupitelstva obce se nedostavil žádný občan, tak diskuse nebyla
zahájena.
K bodu 8. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedající ukončeno v 17:40 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání konaného 23.10.2020
Příloha č. 3 – rozpočtové opatření obce Tupadly č.2/2020
Příloha č. 4 –záměr na pronájem části pozemku p.č. 286/1
Příloha č. 5 – nájemní smlouva na pronájem části pozemku p.č. 286/1
Příloha č. 6 – ručně psaný zápis
Příloha č.7 – souhrn usnesení

Tento zápis byl vyhotoven dne 26.10. 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 23.10.2020

Usnesení č. ZO1 – 23.10/2020 – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní IIonu Hencovou a paní
Miloslavu Šulovou.
Usnesení č. ZO2-23.10/2020 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Rozpočtové opatření č.2/2020
4. Schválení záměru na pronájem části pozemku p. č. 286/1
5. Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 286/1
6. Informace z obce
7. Diskuse
8. Závěr

Usnesení č. ZO3-23.10/2020 ZO – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření obce Tupadly č. 2/2020.
Usnesení č. ZO4-23.10/2020 ZO - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce Tupadly o pronájmu části pozemku p.č. 286/1 o výměře
cca 26 m².
Usnesení č. ZO5-23.10/2020 ZO – schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje znění nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 286/1 ve
vlastnictví obce Tupadly a pověřuje starostku obce paní Blanku Škůrkovou k podepsání smlouvy.

Milan Řepa
místostarosta obce

Blanka Škůrková
starostka obce

