Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 15. 01. 2021
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, Jan Průcha
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 2.:
K bodu 1. – Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 18:07 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 07.01.2021 do 15.01.2021). 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: Jan Průcha a Ilona Hencová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jana Průchu a paní
Ilonu Hencovou.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO1 – 15.01/2021 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 č.6 žádost o projednání
připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“. ZO dále program nedoplnilo 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. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace
4. Žádost o poskytnutí dotace Nuovodent – zubní pohotovost
5. Žádost o vstup do jednání o možné směně či odkoupení pozemků v k.ú. Tupadly
6. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani ,, Vlajka pro Tibet“
7. Diskuse
8. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO2-15.01/2021 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. – Schválení přijetí dotace z rozpočtu Střed.kraje a uzavření veřej.smlouvy o poskytnutí
dotace
Předsedající informovala přítomné, že dotace z rozpočtu Středočeského kraje byla schválena ve výši
150.000,-Kč ,dotace bude použita na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Tupadly. Dále
předsedající seznámila přítomné se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (př.č. 3).
ZO nemá námitek se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-15.01/2021 ZO bylo schváleno.
K bodu 4. – žádost o poskytnutí dotace Nuovodent – zubní pohotovost
Předsedající předložila přítomným žádost o poskytnutí dotace( př.č.4) na zajištění zdravotní péče
v oboru stomatologie a zároveň seznámila přítomné se zněním darovací smlouvy(př.č.5) na
zajištění zubní pohotovosti, kterou zajišťuje společnost Nuovodent Mělník s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění darovací smlouvy na poskytnutí účelového daru pro
Nuovodent Mělník s.r.o. k zajištění zdravotní péče v oboru stomatologie.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO4- 15.01/2021 ZO bylo schváleno.
K bodu 5. – Žádost o vstup do jednání o možné směně či odkupu pozemků v k.ú. Tupadly
Předsedající předložila zastupitelstvu žádost o vstup do jednání od společnosti Lesní správa
Medonosy s.r.o.(př.č.6). Zastupitelstvo obce tuto žádost projednalo, ale bohužel se jedná o
pozemky, které jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace,na zasedání
12.08.2019 zastupitelstvo obce rozhodlo usnesením č. 7ZO-12.8/2019 , že pozemky ve vlastnictví

obce , které jsou vedeny v KN jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace jsou
zakázány prodávat a tudíž ZO nevstoupí do jednání o možné směně či prodeji pozemků v k.ú.
Tupadly ve vlastnictví obce Tupadly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o vstup do jednání o možné směně či odkupu pozemků
v k.ú. Tupadly od společnosti Lesní správa Medonosy s.r.o., z důvodu, že požadavek na směnu se
týká pozemků ve vlastnictví obce Tupadly vedených v KN jako ostatní komunikace.
Výsledek hlasování: pro návrh 7
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-15.01/2021 ZO bylo schváleno.
K bodu 6. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“
Předsedající předložila zastupitelstvu obce žádost o projednání připojení se k mezinárodní
kampani ,,Vlajka pro Tibet“ (př.č.7).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere žádost ,,Vlajka pro Tibet“ na vědomí, avšak nepřipojí se k akci ,,Vlajka
pro Tibet“ pro rok 2021.
Výsledek hlasování: pro návrh 7 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-15.01/2021 ZO bylo vzato na vědomí.
K bodu 7. Informace z obce
Zákon o odpadech – předsedající informovala o blížící se změně zákona o odpadech, ke konce
roku 2021 se musí schválit nová obecně závazná vyhláška o odpadech, kde bude i změna výše
poplatku, pro letošní rok bude výše poplatku ve stejné výši a to 650,- Kč/osobu za rok a 650,- Kč
/ rekreační objekt.
Zpevnění cest – předsedající informovala, že je zapotřebí zpevnit a upravit místní komunikace
v obci Tupadly a že se tak začne postupně s úpravou místních komunikací hlavně zpevnění. Tyto
úpravy se začnou po skončení zimního období.
K bodu 8. Diskuse
vzhledem k tomu, že na zasedání zastupitelstva obce se nedostavil žádný občan, tak diskuse nebyla
zahájena.
K bodu 9. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedající ukončeno v 18:40 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání konaného 15.01.2021
Příloha č. 3 – veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Příloha č. 4 – žádost o poskytnutí dotace Nuovodent
Příloha č. 5 –znění darovací smlouvy Nuovodent
Příloha č. 6 – žádost o vstup do jednání Lesní správa Medonosy
Příloha č.7 – žádost Vlajka pro Tibet
Příloha č.8 – souhrn usnesení
Příloha č.9 – ručně psaní zápis

Tento zápis byl vyhotoven dne 15.01. 2021
Zapisovatel
Milan Řepa
zápisu
Ověřovatelé
Jan Průcha
zápisu
Ilona Hencová
Starostka obce Blanka Škůrková

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č.8

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 15.01.2021
Usnesení č. ZO1 – 15.01/2021 - schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jana Průchu a paní Ilona
Hencová.
Usnesení č. ZO2 – 15.01/2021 - schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace
4. Žádost o poskytnutí dotace Nuovodent – zubní pohotovost
5. Žádost o vstup do jednání o možné směně či odkoupení pozemků v k.ú. Tupadly
6. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani ,, Vlajka pro Tibet“
7. Diskuse
8. Závěr
Usnesení č. ZO3 – 15.01/2021 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského ktaje a uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení č. ZO4 – 15.01/2021 - schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje znění darovací smlouvy na poskytnutí účelového daru pro
Nuovodent Mělník s.r.o. k zajištění zdravotní péče v oboru stomatologie.
Usnesení č. ZO5 – 15.01/2021 - schváleno
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o vstup do jednání o možné směně či odkupu pozemků
v k.ú. Tupadly od společnosti Lesní správa Medonosy s.r.o., z důvodu, že požadavek na směnu se
týká pozemků ve vlastnictví obce Tupadly vedených v KN jako ostatní komunikace.
Usnesení č. ZO6 – 15.01/2021 – vzato na vědomí
Zastupitelstvo obce bere žádost ,,Vlajka pro Tibet“ na vědomí, avšak nepřipojí se k akci ,,Vlajka pro
Tibet“ pro rok 2021.

Milan Řepa
místostarosta obce

Blanka Škůrková
starostka obce

