Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 29. 6. 2015

Zahájení zasedání: 18:03hodin.
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: RNDr. Lucie Nováková, Ph.D, Bc. Miluše Lopková
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 2.:

K bodu 1. - Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 18:03 hod. starostka obce paní Šulová 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 20. 06. 2015 do 27. 06. 2015).
Předsedající konstatovala přítomnost 6 členů zastupitelstva obce, 1 členka zastupitelstva obce omluvena
z důvodu nemoci (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
Zápisem z dnešního zasedání je předsedající pověřena paní Škůrková Blanka.
Ověřovateli zápisu byli předsedající pověřeni:
paní RNDr.Lucie Nováková, Ph.D
paní Bc. Miluše Lopková

K bodu 3. Schválení programu
Předsedající sdělila, že z minulého zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 04. 2015 nepřechází žádné
usnesení a předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak
byl zveřejněn na úřední desce (viz příloha č. 2) a požádala přítomné zda nechtějí program doplnit, program
byl ze strany zastupitelstva obce doplněn o bod č. 11) Stanovy SOPLu a aktualizace zakladatelské smlouvy,
dále o bod č. 12) Smlouva o přičlenění honebních pozemků a na žádost pana Ř. byl program doplněn o bod
č. 13) Výpadky vody v lokalitě k vysílači.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující 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. Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
5. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2014
6. Závěrečný účet a účetní závěrka DSO Boží voda za rok 2014
7. Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí povodí Liběchovky
8. Žádost o bezúplatný převod pozemků (KSÚS)
9. Žádost o koupi pozemku
10. Výpadky elektrického proudu
11. Stanovy SOPLu a aktualizace zakladatelské smlouvy
12. Smlouva o přičlenění honebních pozemků
13. Výpadky vody v lokalitě k vysílači
14. Diskuse a závěr
Výsledek hlasování:
pro návrh 6
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. 31/4/2015 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. – Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
Předsedající přítomným sdělila, že obec Tupadly dle §29 odst. 1 písm. a) a podle § 68 odst. 1 zákona o
Požární ochraně nemá zřízenou požární jednotku a proto je zákonem stanovená povinnost uzavřít
spolupráci s nejbližší požární jednotkou v okolí což je požární jednotka v obci Želízy. Po sjednané schůzce,
které se předsedající účastnila, dnes předložila zastupitelstvu obce ke schválení smlouvu o sdružení
prostředků na společnou jednotku požární ochrany (příloha č.3).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování:
pro návrh 6
Usnesení č. 32/4/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 5. – Závěrečný účet a účetní závěrka obce Tupadly za rok 2014
Předsedající seznámila přítomné s účetní závěrkou obce Tupadly za rok 2014. Účetní závěrka obce obsahuje
závěrečný účet obce Tupadly za rok 2014, s jehož obsahem bylo zastupitelstvo obce též seznámeno,
součástí závěrečného účtu obce je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tupadly za rok
2014. Účetní závěrka a závěrečný účet obce tvoří nedílnou součást tohoto zápisu (příloha č. 4).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014,
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato nápravná opatření: chyby a nedostatky uvedené ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření budou napraveny v účetní evidenci roku 2015.
Výsledek hlasování:
pro návrh 6
Usnesení č. 33/4/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 6. Závěrečný účet a účetní závěrka DSO Boží Voda za rok 2014
Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem DSO Boží Voda za rok 2014, jehož součástí je i
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 (příloha č. 5).Na zasedání shromáždění starostů
DSO Boží Voda shromáždění starostů závěrečný účet schválilo s výhradou, neboť účetní závěrka nebyla
shromážděním starostů schválena.
Návrh usnesení:
ZO Tupadly bere závěrečný účet DSO Boží Voda a účetní závěrku DSO Boží Voda za rok 2014 na vědomí.
Usnesení č. 34/4/2015 vzato na vědomí.
K bodu 7. Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí povodí Liběchovky
Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem SOPL za rok 2014, jehož součástí je i Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření SOPL za rok 2014 (příloha č. 6).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet SOPL za rok 2014.
Usnesení č. 35/4/2015 vzato na vědomí.
Předsedající k tomuto bodu projednala i bod č. 11
Stanovy SOPLu a aktualizace zakladatelské smlouvy
Předsedající seznámila přítomné s obsahem stanov a aktualizací zakladatelské smlouvy Svazku obcí povodí
Liběchovky ( příloha č. 7).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje nové znění stanov Svazku obcí povodí Liběchovky společně se
zakladatelskou smlouvou Svazku obcí povodí Liběchovky.
Výsledek hlasování:
pro návrh 6
Usnesení č. 36/4/2015 bylo schváleno.

proti návrhu 0

zdržel se 0

K bodu 8. Žádost o bezúplatný převod pozemků (KSÚS)
Dne 13.3.2015 byl obci Tupadly doručen dopis od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje s tím,
že při kontrole silniční sítě bylo zjištěno, že některé pozemky zastavěné silnicí jsou ve vlastnictví obce
Tupadly (jedná se pozemky pod silnicí Tupadly – Vidim) a z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků žádá
obec Tupadly o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví KSÚS. Dopis je součástí tohoto zápisu (příloha č.
8).
Zastupitelsvo obce potřebuje k projednání tohoto bodu více času, a proto tento bod přesouvá na další
zasedání obce Tupadly.

K bodu 9 . Žádost o koupi pozemku
Dne 31. 5. 2015 bylo emailem obci Tupadly doručena žádost od paní H. (příloha č. 9) na odkoupení
pozemku před její zahradou, z důvodu postavení krytu pro odečet elektřiny. Zastupitelstvo obce
projednávalo tuto žádost a shodlo se, že tento pozemek nebude prodán, jelikož jej obec získala směnou
pozemků za účelem získání přístupové komunikace pro rekreační objekty v chatové oblasti K Vidimi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje prodej pozemku 279/3 a 282 ve vlastnictví obce Tupadly.
Výsledek hlasování:
pro návrh 0
proti návrhu 6
Usnesení č. 37/4/2015 nebylo schváleno.

zdržel se 0

K bodu 10. Výpadky elektrického proudu v obci Tupadly
Dne 15. 6. 2015 byl obci Tupadly doručen dopis od manželů Š. (příloha č. 10), kde popisují výpadky
elektrického proudu v obci Tupadly a stěžují si na apatičnost místních obyvatel, že tuto situaci nikdy neřeší a
oni jediní volají na poruchovou linku společnosti ČEZ. Dopis manželů Š. byl projednán zastupitelstvem
obce, ale bohužel většina elektrického vedení vede přes přírodní rezervaci Mokřady dolní a horní
Liběchovky a tam společnost ČEZ musí jednat ohledně prořezání ochranných pásem vedení s CHKO
Kokořínsko- Máchův kraj. Jediné na čem se v projednávání zastupitelstvo shodlo, bylo, že vlastníci pozemků
neudržují své pozemky v řádném stavu, nereagují na výzvy k prořezání dřevin v období vegetačního klidu a
spoléhají s prořezávkou stromů na společnost ČEZ , (např. pan V. a pan S.). K tomu se přidal pan H., že by
bylo dobré prořezat ořech, který roste u přístupové cesty k jeho nemovitosti. Zastupitelstvo obce toto bere na
vědomí, zjistí majitele pozemku a vyzve ho ke zjednání nápravy, popř. si vyžádá souhlas k provedení
prořezávky. Starostka obce slíbila, že bude nadále jednat s ČEZem ohledně prořezání stromů a větví, které
zasahují do elektrického vedení.

K bodu 11. Stanovy SOPLu a aktualizace zakladatelské smlouvy
Tento bod byl projednán a schválen v bodě č. 7.
K bodu 12. Smlouva o přičlenění honebních pozemků
Dne 3.7.2015 byl obci Tupadly doručen dopis, který obsahuje smlouvu o přičlenění honebních pozemků
(příloha č. 11). Zastupitelstvo bylo s obsahem smlouvy seznámeno a předsedající navrhla smlouvu poslat
právníkovi k posouzení výše úplaty za přičlenění pozemků. A dále navrhla, zanést do smlouvy opravu
komunikací využívaných k těmto účelům.

K bodu 13. Výpadky vody v lokalitě k vysílači
Pan Ř. vznesl dotaz na zastupitelstvo, zda se nedá řešit problém odkalení vody v lokalitě u Vysílače. Jedná se
o to, že když poklesne tlak vody a pak se to natlakuje zpátky, tak u pana Ř. teče kalná voda. Byl to řešit na
DSO Boží Voda a není spokojen se stavem vodovodního řadu, požaduje zjednání nápravy, aby nedocházelo
k této situaci. Protočenou kalnou vodu musí uhradit ve spotřebě, přestože ji nemůže řádně užívat. Starostka
obce tuto připomínku přednese opětovně na členské schůzi DSO.
K bodu 14. Diskuse
Pan P. chtěl znovu obnovit výstavbu závory na cestě k vysílači, neboť začínají růst borůvky a lidé budou
zase jezdit a ničit komunikaci vedoucí k vysílači. Je smutné, že řidiči nerespektují dopravní značení v obci.
Pan K. chce pořádně vymezit parkoviště u potoka, neboť lidé parkují i tam, kde je zapotřebí projet
s kontejnerem na bioodpad. Zastupitelstvo obce navrhuje ohraničit parkoviště kužely s řetízky, tím zůstane
průjezd ke kontejneru. Záleží ovšem na ukázněnosti řidičů.
Předsedající se zmínila o situaci k opravě na silnici I/9 - zpevnění břehových těles (semafory před vesnicí).
Tato akce měla být již ukončena, firmě bylo vydáno prodloužení na stavbu do 30.09.2015. Projektanti
podcenili podloží silnice a stavba neprošla kontrolními zkouškami.
Pan H. se ptal na zpevnění cesty za mlýnem, tam se doplňuje pouze obrus, zda je možné udělat prostřik
asfaltem. Bohužel toto nepovolí CHKO Kokořínsko, tento problém se řešil už v chatové oblasti Pod lesem,
kde je také pouze doplňován obrus a uježděn. Proto zastupitelstvo zvažuje pořízení vibrační desky, aby
udusání staršího obrusu mohlo být prováděno pravidelně a zajistila se tak lepší sjízdnost místních
nezpevněných komunikací.

Závěr
Zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 6. 2015 bylo předsedající skončeno v 19.30 hodin.
Soupis příloh zápisu ze dne 29. 6. 2015
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Program zasedání
Příloha č. 3 – Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
Příloha č. 4 – Účetní závěrka a závěrečný účet obce za rok 2014
Příloha č. 5 – Účetní závěrka a závěrečný účet DSO Boží voda za rok 2014
Příloha č. 6 – Účetní závěrka a závěrečný účet SOPLu
Příloha č. 7 – Zakladatelská smlouva SOPLu a nové znění stanov SOPLu
Příloha č. 8 – Žádost KÚSK o bezúplatný převod pozemků
Příloha č. 9 – Žádost o koupi pozemku
Příloha č. 10 – Dopis manželé Š.
Příloha č. 11 – Smlouva o přičlenění honebních pozemků
Příloha č. 12 – Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 29. 6. 2015
Zapisovatel:

Blanka Škůrková

dne ……………………

Ověřovatelé:

RNDr. Lucie Nováková, Ph.D

dne ……………………

Bc. Miluše Lopková

dne ……………………

Starostka obce:

Miloslava Šulová

dne ……………………

Příloha č. 12 Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 29. 6. 2015 usnesení č. 31 – 37/4/2015

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 29.06.2015
Usnesení č. 31/4/2015
Zastupitelstvo obce schvaluje následující 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. Smlouva o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany
5. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2014
6. Závěrečný účet a účetní závěrka DSO Boží voda za rok 2014
7. Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí povodí Liběchovky
8. Žádost o bezúplatný převod pozemků (KSÚS)
9. Žádost o koupi pozemku
10. Výpadky elektrického proudu
11. Stanovy SOPLu a aktualizace zakladatelské smlouvy
12. Smlouva o přičlenění honebních pozemků
13. Výpadky vody v lokalitě k vysílači
14. Diskuse a závěr
Usnesení č. 32/4/2015
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární
ochrany a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Usnesení č. 33/4/2015
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o
výsledku hospodaření a přijímá tato nápravná opatření: chyby a nedostatky uvedené ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření budou napraveny v účetní evidenci roku 2015.
Usnesení č. 34/4/2015
ZO Tupadly bere závěrečný účet DSO Boží Voda a účetní závěrku DSO Boží Voda za rok 2014 na vědomí.
Usnesení č. 35/4/2015
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet Svazku obcí povodí Liběchovky
za rok 2014.

Usnesení č. 36/4/2015
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje nové znění stanov Svazku obcí povodí Liběchovky včetně
zakladatelské smlouvy.

Usnesení č. 37/4/2015 (NEBYLO SCHVÁLENO) hlasovalo 6 členů ZO proti.
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje prodej pozemku 279/3 a 282 ve vlastnictví obce Tupadly.

Škůrková Blanka

Šulová Miloslava

místostarostka obce

starostka obce

