Obec Tupadly
zastupitelstvo obce
Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 15. 03. 2015 od 15:06 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
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel:

Škůrková Blanka

Ověřovatelé zápisu: Bc. Lopková Miluše a paní RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 3.:
K bodu 1. - Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 15:06 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 6 členů zastupitelstva obce, 1 omluven (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. - Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Předsedající sdělila, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je pí. Škůrková Blanka
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi:

pí. Bc. Lopková Miluše
pí. RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.
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 pí. Bc. Lopkovou Miluši a pí.
RNDr. Novákovou Lucii, Ph.D..
Výsledek hlasování: pro návrh 6
Usnesení č. 9/2/2015 bylo schváleno.
K bodu 3. - Schválení programu

proti návrhu 0

zdržel se 0

Předsedající předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva
obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce (viz příloha č. 2) a přednesla další tři body programu k
doplnění (bod č. 8,9,10)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Bioodpady – návrh vyhlášky, dotace
5. DSO Boží Voda
a) rozpočet na rok 2015,
b) schválení dotace na opravu vod. řádu Horní Zimoř
6. Svazek měst a obcí VKM
a) rozpočet 2015
b) závěrečný účet
c) schválení zástupce na valnou hromadu
7. Rozpočet obce Tupadly na rok 2015
8. Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Tupadly
9. Žádost o příspěvek na dopravu dětí na školu v přírodě za ZŠ Želízy
10. Různé :
a) maltézská pomoc
b) jednání s KÚSK odbor dopravy pan Cimr
c) dotace na zateplení a výměnu oken na Obecním úřadě
11. Diskuse
12. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 10/2/2015 bylo schváleno.
Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedající
přistoupeno k projednávání bodu 4 programu.
Před projednáním bodu 4 si pan Křováček prosil promluvit a dostal od předsedající slovo.
Všem přítomným oznámil svou rezignaci na funkci zastupitele obce a vzdal se mandátu ze
zdravotních důvodů, tímto svou účast na zasedání ukončil a odešel. Počet členů zastupitelstva obce
klesl z 6 na 5, ale stále je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo
obce je usnášeníschopné (viz. § 92 odst. 3 zákona o obcích ) .
K bodu 4. Bioodpady – návrh vyhlášky, dotace
a)návrh vyhlášky
Předsedající seznámila přítomné s novou obecně závaznou vyhláškou o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Tupadly. Od 16. 03. 2015 bude nová OZV vyset na úřední desce a na elektronické úřední desce po
dobu 15 dní do 31. 3. 2015, aby nabyla platnosti po schválení a její účinnost nabyla dnem 1. 4.
2015. Jelikož se nepodařilo stihnout podání žádosti o kontejnery a druhá výzva bude na konci
března, tak obec zajistí do doby schválení žádosti a pořízení kontejnerů pro občany na svoz
bioodpadu tak, že přistaví velkoobjemové kontejnery, do kterých budou moct občané a majitelé
nemovitostí dávat bioodpad za svých zahrad a domácností. Na kov umístí obec k pomníku jedenu
sběrnou nádobu, jak je uvedeno ve vyhlášce(viz příloha č.3).
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
obce Tupadly, s účinností od 1. 4. 2015.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 11/2/2015 bylo schváleno.
b)dotace na bioodpad
Informace o dotaci na bioodpad byly probírány již na uplynulých zasedání zastupitelstva obce(o co
obec chce v dotaci zažádat), dnes jen předsedající informovala, že je nutné uzavřít smlouvu
s firmou, která má přístup do programu(Benefit), v kterém se dotace vypisuje. Už z uplynulých
zasedání byla zmíněná firma Dotace snadno, která se touto problematikou zabývá, ale nebyla
s zastupitelstvem schválena její mandátní smlouva(odměna firmy za podání žádosti je 4%
z uznatelných nákladů). Předsedající informovala přítomné, že zjišťovala (telefonicky)podmínky, za
kterých poskytují dotace. Firma Dotace EU (p. Rupich) a Jan Kára – zprostředkovatel dotací
Které mají odměnu ve výši firma Dotace EU ve výši 6% a Jan Kára, který zastupuje též firmu dotace
snadno, takže odměna je stejná ve výši 4% za podání žádosti. ZO bylo seznámeno s mandátní
smlouvou od firmy dotace snadno a nemá proti ní žádné výhrady (viz příloha č. 4)
ZO se shodlo, aby žádost za obec Tupadly podala firma Dotace snadno v projektu svážíme bioodpad
z Tupadel, ZO se shodlo ve výši podání žádosti do 2 mil. Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na projekt svážíme bioodpad z Tupadel z OPŽP
2015.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 12/2/2015 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje výši podání žádosti na dotace do 2 mil. Kč
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
Usnesení č. 13/2/2015 bylo schváleno.

zdržel se 0

Zastupitelstvo obce schvaluje minimální podíl ve výši 10%
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
Usnesení č. 14/2/2015 bylo schváleno.

zdržel se 0

K bodu 5. DSO Boží Voda – rozpočet na rok 2015, schválení žádosti na opravu vod. řádu Horní
Zimoř
a)Rozpočet DSO Boží Voda na rok 2015
Rozpočet DSO Boží Voda na rok 2015 byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po dobu 15 dní
(od 27. 2. 2015 do 14. 3. 2015) , rozpočet je přebytkový, neboť příjmy jsou výšší než výdaje.
Rozpočet je nedílnou součástí tohoto zápisu (viz příloha č. 5). Zastupitelstvo obce bere návrh
rozpočtu DSO Boží Voda pro rok 2015 na vědomí.
b)Schválení dotace na opravu vodovodního řádu Horní Zimoř
O opravě vodovodního řádu v Horní Zimoři se předsedající zmínila již na uplynulém zasedání ZO,
nicméně obec Tupadly, jako členská obec musí projednat a souhlasit s podáním žádosti o dotaci.
Obec se na dotaci nebude podílet, podíl bude hrazen z rozpočtu DSO Boží Voda.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti na opravu vodovodního řádu Horní Zimoř
DSO Boží Voda z KÚ – FŽP v roce 2015 s minimální spoluúčastí 5%.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 15/2/2015 bylo schváleno.

K bodu 6. Svazek měst a obcí VKM – rozpočet2015,závěrečný účet, schválení zástupce na valnou
hromadu
a)Rozpočet na rok 2015
návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM byl vyvěšen na úřední a elektronické desce obce Tupadly
po dobu 15 dnů (od 27. 2. 2015 do 14. 3. 2015)
Návrh rozpočtu na rok 2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu (viz příloha č. 6) a ZO bere návrh
rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na vědomí.
b)Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM
závěrečný účet je schodkový (příjmy jsou nižší než výdaje), závěrečný účet je nedílnou součástí
tohoto zápisu (viz příloha č. 7). Předsedající informovala též o zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření Svazku měst a obcí VKM, kde v závěru je stanovisko, že nebyly zjištěny žádné chyby ani
nedostatky (viz příloha č. 8). ZO bere závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Svazku měst a obcí VKM na vědomí.
c)Schválení zástupce na valnou hromadu VKM
Předsedající informovala přítomné o delegaci zástupce na valnou hromadu Svazku měst a obcí
VKM, každé dva roky se tako delegace zástupců koná, neboť obce má akci společnosti VKM a proto
má možnost delegovat zástupce. Na základě zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění
deleguje obec zástupce na valnou hromadu společnosti v nichž má majetkovou účast, jestliže se
nemůže zástupce obce této VH zúčastnit, je obec povinna dle stanov svazku delegovat zástupce
svazku( viz příloha č. 9). Jako zástupci VKM byli navrženi pan Libor Lesák a pan Tomáš Hrodek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje delegaci zástupců na VH Svazku měst a obcí VKM pana Libora
Lesáka a pana Tomáše Hrodka.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 1
Usnesení č. 16/2/2015 bylo schváleno.
K bodu 7. Rozpočet obce Tupadly na rok 2015
Návrh rozpočtu obce Tupadly byl vyvěšen na úřední a elektronické desce po dobu 15 dní (od 27.
02. 2015 do 14. 03. 2015). Předsedající přečetla návrh rozpočtu na rok 2015, ten je nedílnou
součástí tohoto zápisu (viz příloha č. 10). Předsedající také informovala o novince od 1. 6. 2015, že
bude na www.stránkách obce zveřejněn rozklikávací rozpočet, kde bude možnost se podívat na
měsíční výdaje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2015.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 17/2/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel

se

0

K bodu 8. Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Tupadly
Pozemek 257/9 – výměra 540 m2, pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná
plocha, je v majetku obce, pro obec je ale bez přístupu, okolo jsou vlastní nemovitostí nebo
rekreačních objektů, zájem o tento pozemek (jeho horní část) vyslovila paní F. (majitelka
sousedního pozemku p. č. 257/13) a manželé Š. (majitelé sousedního pozemku p. č. 257/18) projevili
zájem o spodní část tohoto pozemku. Tento pozemek je na skalnatém podloží a v příkrém svahu
zarostlý náletem. Mapka (viz příloha č. 11)
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 257/9 ve vlastnictví obce
Tupadly
Výsledek hlasování: pro návrh 4
Usnesení č. 18/2/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 1

Pozemek 49/2 – výměra 109 m2, pozemek je veden v katastru nemovitostí jako stavební, pozemek
je pod stodolou paní K. (dům č. p. 28), před 35 lety koupili objekt s pozemkem a stodolou od
bývalých majitelů, bohužel se domnívali že stavbu koupili i s pozemkem, na kterém stodola stojí,
pro obec pozemek nemá význam je obklopen pozemkem paní K., ráda by ho od obce odkoupila,
neboť jej užívali v ,,dobré víře“ jako vlastní. Již tuto situaci řešili s bývalým starostou obce, ale cena
400,-Kč/m2 se jim nezdála adekvátní a nebylo možné se dohodnout. Mapka (viz příloha č. 12)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku st. 49/2 ve vlastnictví obce
Tupadly
Výsledek hlasování: pro návrh 5
Usnesení č. 19/2/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

Pozemek 188/9 – výměra 293 m2, pozemek je veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní
porost, jedná se o pozemek, který má pronajatý paní H. jako zahradu u potoka. Paní H. projevila o
tento pozemek zájem. Mapka (viz příloha č. 13)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 188/9 ve vlastnictví obce
Tupadly .
Výsledek hlasování: pro návrh 4
Usnesení č. 20/2/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 1

K bodu 9. ZŠ Želízy – žádost o příspěvek na dopravu
Na OÚ Tupadly byla doručena žádost na dopravu pro 4 děti navštěvující základní školu v Želízích na
Školku v Přírodě, která se koná v letošním roce na Benecku od 20. 4. 2015 do 24. 4. 2015. Kalkulace
na jedno dítě činí 183,-Kč. Žádost a seznam jmen dětí (viz příloha č. 14)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek dětí navštěvující základní školu v Želízích na dopravu do
Školy v Přírodě konané na Benecku.
Výsledek hlasování: pro návrh 4
proti návrhu 0
zdržel se 1
Usnesení č. 21/2/2015 bylo schváleno.
K bodu 10. Různé
a) Maltézská pomoc
Na OÚ Tupadly byla doručena informace spolu s letáčky od humanitární organizace
Maltézská pomoc o.p.s., která nabízí osobní asistenci pro seniory a zdravotně postižené.
Předsedající informovala o využití této nabízené pomoci a dále sdělila, že letáčky budou
poskytnuty občanům (viz příloha č. 15).
b) Jednání s KÚSK odbor dopravy pan Cimr
Dne 26. 2. 2015 byla na MÚ v Liběchově schůzka se zástupcem KÚSK panem Cimrem
zastupujícím odbor dopravy, na tuto schůzku měl dorazit i zástupce ŘSD pan Dvořák,
bohužel se omluvil a nedorazil. Na tuto schůzku se dostavila předsedající společně
s místostarostkou obce paní Blankou Škůrkovou. Zde byly zástupcům obcí předány nové

jízdní řády platící od 1. 3. 2015 kde byly některé trasy posíleny o autobusy v časové
návaznosti na jiné spoje (vlaky, trolejbusy a metra). V rámci PID (pražská integrovaná
doprava) jsou zařazeny autobusy z Mělníka na Prahu, kde konečná stanice je Ládví a dříve
byla konečná stanice Holešovice, ostatní autobusy projíždějící obcí Tupadly mají konečnou
zastávku v Holešovicích. Dále byly zástupkyně obce seznámení s předběžnými uzavírkami
silnic ve Městě Mělník
c) Dotace na zateplení a výměnu oken na Obecním úřadě Tupadly
Předsedající informovala přítomné, že je velká spotřeba plynu na OÚ z důvodu špatné
izolace oken a budovy a bylo by dobré celý objekt zateplit. Pořádala tedy o vypracování
projektu na zateplení budovy OÚ pro získání dotace a oslovila spolu s paní místostarostkou
pí. Blankou Škůrkovou dva projektanty (pana Bažanta a pana Nováka Michala), kteří se na
objekt byli podívat, aby mohli vypracovat projekt. Oba se shodli, že objekt je dost malý, aby
mohla být splněna podmínka pro podání žádosti o zateplení budovy. Neboť dotace se
udělují od nákladů nad 500.000Kč bez DPH, ale lépe by bylo mít náklady vyšší než
700.000Kč bez DPH, což bohužel v případě zateplení OÚ nedosáhneme. Bylo nám panem
Michalem Novákem doporučeno, abychom ušetřili peníze a pokusili si zateplit budovu
s výměnou oken a dveří zajistit z vlastních nákladů než se pokoušet dosáhnout neúspěšně
na dotaci. Proto paní místostarostka oslovila firmu Baláček – truhlářství, aby vypracovala
cenovou nabídku na výměnu oken a dveří na celém objektu OÚ(cenová nabídka viz příloha
č. 16). ZO nemohlo o tomto kroku dále jednat, neboť byla ze strany přítomných zahájena
diskuse na jiné téma a tento bod přechází na další zasedání zastupitelstva obce Tupadly
k projednání a dořešení.
K bodu 11. Diskuse
Pan K. se ptal, zda je možné zjistit kolik, bylo uhrazeno v loňském roce peněz a za co, na to to mu
předsedající odpověděla, že ano dle faktur. Dále pana K. zajímalo, proč na zahájení zastupitelstva se
nečtou usnesení z minulého zasedání a že si myslí, že do zápisu není vše zapisováno, na to mu paní
RNDr. Lucie Nováková Ph.D. odpověděla, že zápisy se dávají na webové stránky obce a jsou
k nahlédnutí na OÚ. Další dotaz od pana K. byl, kdy se dorovná svahování strouhy na pozemku jeho
manželky paní K.( zhruba před dvěma lety byl zastupitel pan Šula s místostarostkou obce paní
Škůrkovou za paní Kloudovou pořádat o přístup na pozemek, aby se mohla vyspárovat strouha na
jejich pozemku a tím odvodnit sousedící pozemek, na kterém se držela voda), ale panu K. se nelíbí,
že voda se teď drží prý na pozemku jeho manželky, tak co s tím bude zastupitelstvo dělat. S tím taky
souvisí další problém, který pan K. vznesl a to, že prý pan Šula, který si rovnal zahradu tak nahrnul
na sousedící pozemek (pozemek paní Kloudové) hlínu a vytvořil tam tak val (pan K. uvádí svědky,
kteří prý potvrdí, že předtím tam ten val nabyl, jedná se o pan N. a pan P.), který znepříjemnil práci
při oplocování pozemku paní K., která si pozemek oplocovala a pracovníci, kteří kopali jámy na
usazení plotových sloupků museli kopat hluboko, ale na to mu pan Šula opověděl, že žádnou hlínu
tam nenahrnul. Pan K. si přeje vyrovnat pozemek své manželky do roviny tak jako byl předtím.
Dále se panu K. nelíbí, že obec chce přes dotaci zvelebit a upravit prostor za OÚ a vytvořit tak
plochu, která bude sloužit veřejnosti na odpočinek a bude zde vybudováno i dětské hřiště, neboť
prý v obci je nepořádek a obec chce zbytečně vyhazovat peníze na údržbu rákosiště, když jinde je
nepořádek, na to se ho zeptal pan Šula zda myslí kočky, které chodí s manželkou krmit za čekárnu a
které se tak přestěhovaly z ulice k hlavní silnici a bohužel je zde občas přejede auto, pan K. mu na
to řekl, že je nenechá umřít a že by se o ně měla obec postarat.
Pan Ř. se ptal, zda jde upravit nebo zasklít vývěsná a informační tabule za potokem u kapličky,
neboť na papíry s informacemi, které tam jsou umisťované tak na ně prší a jsou potom

nečitelné(dříve tam byla skleněná, dnes je jen dřevěná), předsedající odpověděla, že se pokusí
zajistit přidělání delší stříšky nad tabulí aby se zabránilo promočení papírů.
Paní H. se dotazovala, zda lze prokácet olše, které rostou v břehu potoka, že stíní na její zahradě
(povodí Ohře jako správce vodního toku potoka Liběchovky v sousední obci dělá prořez náletových
stromů v břehu), stromy jsou náletové. Paní H. se zmínila, že měla slíbeno, že se pí Škůrková, ozve
až domluví schůzku s povodím Ohře a CHKO Kokořínsko, na to jí pí Škůrková odpověděla, že
schůzka ještě nebyla domluvena a že ví o tom, že chce být paní H. k této schůzce přizvaná.
K bodu 12. Závěr
Zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 03. 2015 bylo předsedající skončeno v 16:45 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2 - Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Tupadly
Příloha č. 3 - Obecně závazná vyhláška obce Tupadly č. 1/2015
Příloha č. 4 - Mandátní smlouva na zpracování žádosti o dotaci a projektové dokumentace na
akci ,,svážíme bioodpad z obce tupadly“
Příloha č. 5 - Návrh rozpočtu DSO Boží Voda pro rok 2015
Příloha č. 6 - Svazek měst a obcí VKM návrh rozpočtu an rok 2015
Příloha č. 7 - Závěrka svazku měst a obcí VKM k 31.12.2014
Příloha č. 8 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku měst a obcí VKM
Příloha č. 9 - Delegace zástupců na VH VKM
Příloha č. 10 - Návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2015
Příloha č. 11 - Mapka pozemku 257/9
Příloha č. 12 - Mapka pozemku 49/2
Příloha č. 13 - Mapka pozemku 188/9
příloha č. 14 - ZŠ Želízy žádost o dopravu dětí na školu v přírodě
Příloha č. 15 - Letáček Maltézská pomoc o.p.s.
Příloha č. 16 - Cenová nabídka na výměnu oken a dveří od fi Baláček - truhlářství
Příloha č. 17 – Souhr usnesení ze zasedání ZO konaného dne 15.03.2015

Zapisovatel:

Blanka Škůrková

dne 20. 03.2015

Ověřovatelé:

Bc. Miluše Lopková

dne …………………………

RNDr. Lucie Nováková Ph.D. dne …………………………

Starostka obce:

Miloslava Šabáková

dne …………………………

Příloha č. 17
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 15. 03. 2015 usnesení č. 9 –
21/2/2015

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 15. 02. 2015
Usnesení č. 9/2/2015
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pí. Bc. Lopkovou Miluši a pí. RNDr.
Novákovou Lucii, Ph.D..
Usnesení č. 10/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Bioodpady – návrh vyhlášky, dotace
5. DSO Boží Voda
a) rozpočet na rok 2015,
b) schválení dotace na opravu vod. řádu Horní Zimoř
6. Svazek měst a obcí VKM
a) rozpočet 2015
b) závěrečný účet
c) schválení zástupce na valnou hromadu
7. Rozpočet obce Tupadly na rok 2015
8. Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce Tupadly
9. Žádost o příspěvek na dopravu dětí na školu v přírodě za ZŠ Želízy
10. Různé :
a) maltézská pomoc
b) jednání s KÚSK odbor dopravy pan Cimr
c) dotace na zateplení a výměnu oken na Obecním úřadě
11. Diskuse
12. Závěr
Usnesení č. 11/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Tupadly, s účinností od 1. 4. 2015.
Usnesení č. 12/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na projekt svážíme bioodpad z Tupadel z OPŽP 2015.
Usnesení č. 13/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje výši podání žádosti na dotace do 2 mil. Kč
Usnesení č. 14/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje minimální podíl ve výši 10%
Usnesení č. 15/2/2015
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti na opravu vodovodního řádu Horní Zimoř
DSO Boží Voda z KÚ – FŽP v roce 2015 s minimální spoluúčastí 5%.
Usnesení č. 16/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje delegaci zástupců na VH Svazku měst a obcí VKM pana Libora Lesáka
a pana Tomáše Hrodka.
Usnesení č. 17/2/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2015.
Usnesení č. 18/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 257/9 ve vlastnictví obce
Tupadly
Usnesení č. 19/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku st. 49/2 ve vlastnictví obce
Tupadly
Usnesení č. 20/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 188/9 ve vlastnictví obce
Tupadly .
Usnesení č. 21/2/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek dětí navštěvující základní školu v Želízích na dopravu do
Školy v Přírodě konané na Benecku.

Škůrková Blanka
místostarostka obce

Šabáková Miloslava
starostka obce

