Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 27.04. 2015
Zahájení zasedání: 17.34 hodin.
Přítomni:
Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která je nedílnou
součástí tohoto zápisu (viz příloha č. 1)
Ostatní přítomní: dle prezenční listiny přítomných
Omluveni (členové zastupitelstva obce): paní Ilona Hencová, RNDr. Nováková Lucie Ph.D.
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel:

Škůrková Blanka

Ověřovatelé zápisu: Průcha Jan, Šula Karel
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 4.:
K bodu 1. - Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 17.34 hod. starostka obce paní Šabáková Miloslava, 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 08. 03. 2015 do 15. 03. 2015)
Předsedající konstatovala přítomnost 5 členů zastupitelstva obce, 2 členky zastupitelstva obce
omluveny (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většiny všech členů
zastupitelstva obce), a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/
zákona o obcích).
K bodu 2. Složení slibu zastupitele a výkon funkcí
Předsedající sdělila, že podání rezignace na výkon funkce zastupitele a vzdání se mandátu pana
Jiřího Křováčka, nastupuje na uvolněný mandát náhradník volební strany č.1 „PRO OBEC“ pan Jan
Průcha. Předsedající vyzvala pana Průchu ke složení slibu zastupitele.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v ust. § 69 odst. 2) zákona o
obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a vyzvala
pana Průchu ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravené listině s textem
slibu. Slib byl řádně složen. (viz. příloha č. 2). Pan Průcha neodmítl složit slib ani nesložil slib s
výhradou.
Pan Průcha zároveň souhlasil s převzetím funkce předsedy kontrolního výboru (též po předchozím
členovi ZO panu Křováčkovi). Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a
výkon funkce předsedy kontrolního výboru byla stanovena a schválena usnesením č. 17/1/2014 ve
výši 1340,-Kč ode dne zvolení do příslušné funkce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje pana Průchu pro výkon funkce předsedy kontrolního
výboru včetně měsíční odměny ve výši 1 340,-Kč ode dne zvolení do funkce tj. od 27.4.2015.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 22/3/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 3. – Určení zapisovatele a volba ověřovatelů
Zápisem z dnešního zasedání je předsedající pověřena paní Škůrková Blanka.
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi:
pan Průcha Jan
pan Šula Karel
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům. Předsedající dala hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Průcha Jana a pana Šulu
Karla.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 23/3/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 4. – Schválení programu zasedání
Předsedající předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva
obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce (viz příloha č. 3).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Složení slibu zastupitele
3. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Inventarizace majetku obce za rok 2014
6. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014
7. Kontrola dotace na výstavbu veřejného osvětlení
8. Smlouva na koupi pozemku od společnosti ČEZ
9. Smlouva na svoz bioodpadu – společnost SAAG, s.r.o.
10. Smlouva – společnost Elektrowin – elektroodpad
11. Úprava vodotečí, plná moc – projekt MOSTY
12. Diskuse a závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 24/3/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

Vzhledem k tomu, že body 1. až 4. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 5 programu.

K bodu 5. Inventarizece majetku obce za rok 2014
Předsedající seznámila přítomné se Zápisem o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a
závazků obce Tupadly za rok 2014, kopie tohoto zápisu tvoří přílohu č. 4 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a
závazků obce Tupadly za rok 2014.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 25/3/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Předsedající seznámila přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tupadly za
rok 2014 ( zpráva tvoří přílohu zápisu č. 5), chyby a nedostatky z dílčího přezkoumání byly
napraveny, kromě chyby ve výkazu Příloha. Kde v části A.5. není uveden splatný závazek veřejného
ZP – bude napraveno ve výkazu přílohy v roce 2015. Při závěrečném přezkoumání byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) ( §10 odst. 3
písm. b) zákona č. 420/2004Sb):
- Pořízený DDHM nebyl zaúčtován na nákladový účet 558
- K 31.12.2014 obec neúčtovala o opravných položkách k účtu 315
- Chybné zúčtování oprávek u DDHM (účet 028)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tupadly
za rok 2014 s VÝHRADOU, zjištěné chyby a nedostatky budou napraveny v roce 2015.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 26/3/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 7. Kontrola dotace na výstavbu veřejného osvětlení
Předsedající seznámila přítomné s Protokolem o výsledku veřejnoprávní kontroly (viz příloha č.6
zápisu) konané dne 18.2.2015 v sídle obce poskytovatelem dotace ( Středočeský kraj),byla
provedena kontrola veškerých podkladů týkajících se realizace akce výstavby Veřejného osvětlení
v chatové oblasti pod Lesem a fyzická kontrola v místě realizace. Bylo zjištěno chybně vedené
účetnictví, kdy byly veškeré finanční prostředky účetně vedeny pod účelovým znakem a tudíž nebyl
patrný podíl obce na dotaci. Tato chyba byla zaviněna účetní obce, která nedodržela stanovené
podmínky a obec dle smlouvy o poskytnutí dotace musí provést sankční odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši 5 000,-Kč . Tato sankce bude předepsána k úhradě účetní obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly.
K bodu 8. Smlouva na koupi pozemku p.č. 1312
Záměr na koupi tohoto pozemku byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce dne
11.9.2014 usnesením č. 5/2014 bod e), zastupitelstvo obce bylo se zněním smlouvy seznámeno.
Znění kupní smlouvy tvoří přílohu č. 7
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu od společnosti ČEZ na pozemek p.č. 1312 a
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 27/3/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel

se

0

K bodu 9 . Smlouva na svoz bioodpadu – společnost SAAG, s.r.o.
Předsedající seznámila přítomné se Smlouvou o poskytování služeb v oblasti nakládání
s bioodpady, která upravuje odvoz biologicky rozložitelných odpadů z obce Tupadly. Jedná se o
přistavovaný kontejner u Kapličky. Znění smlouvy viz příloha č. 8 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje Smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání
s bioodpady mezi společností SAAG, s.r.o. ( jako poskytovatele) a Obcí Tupadly ( jako
Objednatele) a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 28/3/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 10. Elektrovin
Předsedající seznámila přítomné se smlouvou o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
Od 1.10.2014 vešla v účinnost tzv. euronovela (zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č.
185/2001 Sb.), které přinesla mnohé změny ve sběru elektrozařízení. Podle této změny smí
elektrozařízení a elektroodpad přijímat výhradně místa zpětného odběru zřízená výrobcem,
zpracovatel s oprávněním podle § 37l nebo prodejce (§37k, odst. 5 poslední věta). Obce mezi těmito
subjekty vyjmenovány nejsou a ani nejsou považovány za držitele, jejichž povinnost je odevzdat
buď na místo zpětného odběru nebo přímo zpracovateli. Držitelem je občan, který tuto povinnost
musí splnit a obec mu to může umožnit tím, že zřídí místo zpětného odběru, za které se považuje i
mobilní svoz, pokud je k němu uzavřena písemná dohoda (§37k, odst. 6 písm. b) – „Ke splnění této
povinnosti může výrobce na základě písemné dohody s obcí využít systém sběru a třídění
komunálních odpadů stanovený touto obcí, a to i v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu
podle § 17 odst. 3“). Znění smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje znění smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 29/3/2015 bylo schváleno.
K bodu 11. Úprava vodotečí, plná moc – projekt MOSTY
Úprava vodotečí
V měsíci květnu bude provedeno prodloužení vodoteče na základě žádosti pana M. na pozemku
p.č. 182/5 - vodoteč u parku a úprava vodoteče na pozemku p.č. 292/1, kdy dojde k zarovnání hran
vodoteče a vyspádování dna.
Zároveň bude odstraněna v měsíci květnu zemina z pozemku paní K., která tam byla obcí uložena
do pásu při prohloubení odtokového kanálku pod chodníkem.
Projekt MOSTY – plná moc – příloha č. 10 zápisu
Projektová dokumentace je vypracovaná. Jednotlivé části dokumentace, podélné a příčné řezy
včetně půdorysného řešení jsou rozeslány na odbory státní správy. Které se ke stavbě vyjadřují. Po
jejich vyjádření se bude podávat žádost o stavební povolení. Ing. Hájková ( K-H Mosty) žádá o
udělení plné moci pro inženýrské činnosti a zastupování obce při vydávání stavebního povolení na
obnovu mostu M-01 (most k chatové oblasti Pod Lesem) a opravu mostu M-02 ( most u kapličky).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly bere udělení plné moci na vědomí a pověřuje starostku obce ke
zplnomocnění Ing. Hájkové.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 1
Usnesení č. 30/3/2015 bylo schváleno.

K bodu 12. Diskuse
Předsedají oznámila přítomným, že hliníkové odpady (víčka ze sklenic, obaly ze sýrů, víčka od
jogurtů atd.) bude možné odevzdávat do sběrné nádoby na Obecním úřadě Tupadly v úřední dny a
hodiny. Ostatní železný odpad bude odevzdáván při sběrových dnech objemových a nebezpečných
odpadů, do kontejneru, který bude vyhrazen obci. Obec tyto odpady bude odvážet do výkupen
sběrných surovin sama.
Paní Š. vznesla dotaz proč je listí ze silnice III. třídy ( za hospodou na Vidim) opětovně vyhazováno
do svahu, odkud znovu napadá na silnici nebo jej vítr roznese až na přilehlé zahrady, proč není
odváženo do kontejneru na bioodpad zaměstnanci na VPP.
Předsedající odpověděla, že úklid listí i ostatních nečistot z této komunikace by měla provádět SÚS,
která je jejím vlastníkem.
Dále paní Š. vznesla dotaz, zda bude odstraněn navezený „bordel“ ( tráva, listí, větve) za zahradou
pana F. na obecním pozemku a zda by nebylo možné vykácet les ve stráňi u silnice na Vidim za
hospodou. Stromy jsou tam nakloněné a ohrožují nemovitosti pod strání.
Pan Šula zastupitel obce odpověděl, že tento „bordel“ do konce května odstraní, vykácení porostu
bude konzultovat s Kolínskou lesní společnosti, která spravuje obecní lesy. Vykácení těchto dřevin
bude finančně nákladné, není prostor pro běžnou těžbu, bude potřeba zajistit uzávěru komunikace.
Dále paní Š. požádala zastupitelstvo obce o provedení směny pozemků, kde její garáž je z části na
obecním pozemku a příjezdová cesta vede po pozemku v jejím vlastnictví.
Předsedající odpověděla, že nejprve je nutné zaslat písemnou žádost, poté geometrické zaměření
v terénu, aby byly známy výměry směňovaných pozemků a následně musí zastupitelstvo obce
projednat a schválit záměr směny těchto pozemků.
Závěr
Zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.4.2015 bylo předsedající skončeno v 18.16 hodin.
Soupis příloh zápisu ze dne 27.4.2015
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Slib člena zastupitelstva obce
Příloha č. 3 – Program zasedání
Příloha č. 4 – Zápis o výsledku inventarizace majetku za rok 2014
Příloha č. 5 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tupadly za rok 2014
Příloha č. 6 – Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly
Příloha č. 7 – Smlouva na koupi pozemku p.č. 1312
Příloha č. 8 – Smlouva na svoz bioodpadu
Příloha č. 9 – Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Příloha č. 10 – Plná moc pro ing. Hájkovou Naděždu
Příloha č. 11 – Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 27.4.2015
Zapisovatel:

Blanka Škůrková dne

Ověřovatelé:

Průcha Jan

dne ……………………

Šula Karel

dne ……………………

Starostka obce:

Miloslava Šabáková

dne ………………

Příloha č. 11 Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 27.04.2015 usnesení č.
22 – 30/3/2015

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 27.04.2015
Usnesení č. 22/3/2015
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje pana Průchu pro výkon funkce předsedy kontrolního výboru
včetně měsíční odměny ve výši 1 340,-Kč ode dne zvolení do funkce tj. od 27.4.2015.
Usnesení č. 23/3/2015
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Průcha Jana a pana Šulu Karla.
Usnesení č. 24/3//2015
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Složení slibu zastupitele
3. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Inventarizace majetku obce za rok 2014
6. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014
7. Kontrola dotace na výstavbu veřejného osvětlení
8. Smlouva na koupi pozemku od společnosti ČEZ
9. Smlouva na svoz bioodpadu – společnost SAAG, s.r.o.
10. Smlouva – společnost Elektrowin – elektroodpad
11. Úprava vodotečí, plná moc – projekt MOSTY
12. Diskuse a závěr
Usnesení č. 25/3/2015
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje Zápis o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a
závazků obce Tupadly za rok 2014.
Usnesení č. 26/3/2015
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tupadly za
rok 2014 s VÝHRADOU, zjištěné chyby a nedostatky budou napraveny v roce 2015.
Usnesení č. 27/3/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu od společnosti ČEZ na pozemek p.č. 1312 a pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. 28/3/2015
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje Smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání
s bioodpady mezi společností SAAG, s.r.o. ( jako poskytovatele) a Obcí Tupadly ( jako Objednatele) a
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Usnesení č. 29/3/2015
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje znění smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.

Usnesení č. 30/3/2015
Zastupitelstvo obce Tupadly bere udělení plné moci na vědomí a pověřuje starostku obce ke
zplnomocnění Ing. Hájkové.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šabáková Miloslava
starostka obce

