Obec Tupadly
zastupitelstvo obce Tupadly
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 11. 12. 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): 2
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel: Miloslava Šulová
Ověřovatelé zápisu: Jan Průcha, Karel Šula
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 2.:
K bodu 1. – Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájila v 17:10 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 02.12.2020 do 11.12.2020). Předsedající konstatovala přítomnost 5 členů
zastupitelstva obce,dle prezenční listiny (př.č.1), přítomno na zasedání bylo 4 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 paní Miloslavu Šulovou.
Ověřovateli zápisu byli předsedající navrženi: Jan Průcha a Karel Šula.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jana Průchu a pana
Karla Šulu.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO1 – 11.12/2020 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 a doplnila program o bod č.11 žádost o poskytnutí daru
Knihovna MB a bod č. 12. VKM -žádost o odkup pozemku p.č. 286/2 a p.č. 195 a žádost o umístění

rozvaděče pro VKM na pozemcích ve vlastnictví obce Tupadly. 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 podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy venkova-rekonstrukce
a přestavba veřejných budov
4. a) Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2021
b) Pověření k provedení rozpočtového opatření č. 3/2020
5. Návrh rozpočtu DSO Boží voda na rok 2021
6. a) Návrh rozpočtu Svazku VKM na rok 2021
b) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku VKM na období 2021 -2023
7. DOPP – člen zastupitelstva obce
8. Inventarizace majetku obce za rok 2020
9. Schválení záměru na pronájem části pozemku p.č. 182/3
10. Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 182/3
11. Žádost o poskytnutí daru pro knihovnu
12. VKM -žádost o odkup pozemků p.č. 286/2 a p.č. 195,umístění rozvaděče pro VKM na
pozemcích obce Tupadly
13. Diskuse
14. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
Usnesení č. ZO2-11.12/2020 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. – Schválení podání žádosti o podání dotace z dotačního titulu DT117d8210E
Předsedající informovala přítomné o možnosti podat dotaci z podprogramu Podpora obnovy
venkova z dotačního titulu DT117d8210E – rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Vzhledem k
tomu, že obecní úřad je pravdu ve špatném stavu, rozhodlo se zastupitelstvo obce o podání
žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy venkova z
dotačního titulu DT117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Konstatuje, že je
seznámeno s cenou díla a výši spolufinancování, na kterou má zajištěné vlastní prostředky.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO3-11.12/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 4. – Návrh rozpočtubce na rok 2021, rozpočtové opatření č.3/2020
a)Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2021
Předsedající předložila zastupitelstvu obce návrh rozpočtu na rok 2021 a seznámila je s návrhem
rozpočtových příjmů a výdajů pro rok 2021, který tvoří přílohu č. 3 zápisu. Rozpočet je navržen
jako schodkový.
Celkové příjmy dle návrhu rozpočtu činí: 3 051 920,-Kč

Celkové výdaje dle návrhu rozpočtu činí: 3 791 700,-Kč
Krytí schodku mezi příjmy a výdaji – financování : 739 780,-Kč. Financování schodku bude
provedeno ze zdrojů minulých let, tzn. Bude pokryto finančními prostředky obce na bankovních
účtech.
Výdajová část rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročena v navrženém objemu
běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů navrženého rozpočtu pro rok 2021. V
rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi
položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do
plného třídě rozpočtové skladby je v kompetenci účetní obce, schvaluje starosta, příp.
místostarosta.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2021 jako rozpočet obce
Tupadly pro rok 2021, který je schodkový.
Celkové příjmy dle návrhu rozpočtu činí: 3 051 920,-Kč
Celkové výdaje dle návrhu rozpočtu činí: 3 791 700,-Kč
Krytí schodku mezi příjmy a výdaji – financování : 739 780,-Kč. Financování schodku bude
provedeno ze zdrojů minulých let, tzn. Bude pokryto finančními prostředky obce na bankovních
účtech.
Zastupitelstvo zároveň stanovuje, že výdajová část rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci
operací překročena v navrženém objemu běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých
paragrafů navrženého rozpočtu pro rok 2021. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých
položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových
výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídě rozpočtové skladby je v
kompetenci účetní obce,schvaluje starosta, příp. místostarosta.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO4- 11.12/2020 ZO bylo schváleno.
b) Pověření k rozpočtovému opatření č. 3/2020
Předsedající předložila zastupitelstvu obce pověření k provedení rozpočtového opatření č.3/2020,
kterým zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, předsedu kontrolního a finančního výboru
obce k provedení rozpočtového opatření č. 3/2020 ke skutečnosti stavu k 31.12.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření k provedení rozpočtového opatření č. 3/2020.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0
zdržel se 0
Usnesení č. ZO5-11.12/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 5. – Návrh rozpočtu DSO Boží voda na rok 2021
Předsedající předložila zastupitelstvu návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2021, rozpočet je
schodkový a členská schůze ho schválila dne 10.12.2020 jako rozpočet DSO Boží Voda na rok 2021.
Zastupitelstvo obce Tupadly bere na vědomí rozpočet DSO Boží voda,který tvoří přílohu č. 4
zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Boží Voda pro rok 2021.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO6-11.12/2020 ZO bylo vzato na vědomí.

K bodu 6. Návrh rozpočtu VKM na rok 2021, střednědobý výhled VKM na období 2021-2023
a)Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2021
Předsedající předložila přítomným návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2021(př.č.5),
zastupitelstvo obce nevzneslo žádné připomínky ani podněty, příjmy i výdaje jsou vyrovnané ve
výši 108 000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM pro rok 2021.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO7-11.12/2020 ZO bylo vzato na vědomí.
b)Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na období 2021-2023
Předsedající předložila přítomným návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí
VKM na období 2021-2023 (př.č.6), zastupitelstvo obce nevzneslo žádné připomínky ani podněty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí
VKM na období 2021-2023.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. ZO8-11.12/2020 ZO bylo vzato na vědomí.
K bodu 7. DOPP – člen zastupitelstva obce
Předsedající předložila zastupitelstvu obce znění DOPP uzavírané na rok 2021 se členkou
zastupitelstva paní Lucií Novákovou a jejímž předmětem je správa a vedení webových stránek
obce, vč. Aktualizace obsahu, vedení úřední elektronické desky a webového zpravodaje obce, výše
měsíční odměny činí 2 500,-Kč hrubého/měsíc. Znění DOPP je př. č. 7 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření DOPP na rok 2021 se zastupitelkou obce paní Lucií
Novákovou, jejímž předmětem je správa a vedení webových stránek obce, vč. Aktualizace
obsahu, vedení úřední elektronické desky a webového zpravodaje obce, výše měsíční odměny
činí 2 500,-Kč hrubého/měsíc.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 1
Usnesení č. ZO9-11.12/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 8. Inventarizace majetku obce za rok 2020
Předsedající sdělila přítomným, že inventarizace majetku a závazků bude provedena v termínu od
18.12.2020 do 22.01.2021. Výsledek inventarizace bude projednán na zasedání zastupitelstva
obce.
K bodu 9. Schválení záměru na pronájem části pozemku p.č. 182/3
Předsedající sdělila přítomným, že oznámení záměru obce Tupadly o pronájmu části pozemku p.č.
182/3 – manipulační plocha ,o výměře cca 72 m2,byl zveřejněn na úřední a elektronické desce obce
Tupadly od 23.11.2020 do 10.12.2020 (př.č. 8)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 182/3 ve
vlastnictví obce Tupadly za účelem výjezdu a vjezdu na staveniště – sanace opěrné zdi.

Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0
Usnesení č. ZO10-11.12/2020 ZO bylo schváleno.

zdržel se

K bodu 10.Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 182/3
Předsedající seznámila přítomné se zněním nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
182/3 mezi obcí Tupadly jako vlastníkem pozemku a Ředitelství silnic a dálnic jako nájemcem, za
účelem veřejně prospěšné stavby sanace opěrné zdi SO201, nájemné činí 22,-Kč/m2/rok. (př.č.9)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje znění nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 182/3 ve
vlastnictví obce Tupadly za účelem veřejně prospěšné stavby – sanace opěrné zdi SO201 a
pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se
Usnesení č. ZO11-11.12/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 11. žádost poskytnutí daru knihovna Mladá Boleslav
Předsedající seznámila přítomné se zněním žádosti o poskytnutí finančního daru (př.č. 10) a
zněním darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru knihovně Mladá Boleslav (př.č.11).
Zastupitelstvo obce nemá námitek ke znění darovací smlouvy, a zároveň se zastupitelstvo obce
dohodlo na poskytnutí finančního daru ve výši 4 000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru knihovně města Mladá Boleslav ve výši
4000,-Kč a znění darovací smlouvy, pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se
Usnesení č. ZO12-11.12/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 12. VKM -požadavek na odkup pozemků, výstavba trafostanice, umístění rozvaděče
a) VKM – požadavek na odkup pozemků ve vlastnictví obce Tupadly
Předsedající seznámila přítomné s odpovědí VKM na návrh nájemní smlouvy, kterou obec Tupadly,
jako vlastník pozemků p.č. 286/2 a par.č.st. 195 zaslala VKM, které nájemní smlouvy na pronájem
výše zmíněných pozemků zamítla a následně vznesla požadavek na opětovný odkup těchto
pozemků za odhadní cenu 26 300,-Kč (př.č.12).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce opětovně nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 286/2 a par.č.st. 195, ve
vlastnictví obce Tupadly, společnosti VKM.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se
Usnesení č. ZO13-11.12/2020 ZO bylo schváleno.

b) Žádost o umístění rozvaděče nebo kioskové trafostanice pro VKM
Dále předsedající seznámila přítomné se žádostí o umístění rozvaděče (celoplastové provedení) na
pozemku obce Tupadly vedle nadzemního vedení vn č. VN 3437 Vehlovice 1 (př.č.13) a se žádostí o
umístění kioskové trafostanice na pozemku obce Tupadly p.č. 286/2 (př.č.14). Zastupitelstvo obce
nesouhlasí s umístěním jakéholiv zařízení na pozemcích obce Tupadly pro společnost VKM dokud
nebude vyřešen majetkoprávní vztah mezi obcí Tupadly a VKM a to formou nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo obce tedy nesouhlasí s umístěním ani rozvaděče ani kioskové trafostanice na
pozemcích obce Tupadly v k.ú. Tupadly.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístěním jakéhokoliv zařízení na pozemcích obce Tupadly pro
společnost VKM, tudíž zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístěním ani rozvaděče ani kioskové
trafostanice na pozemcích obce Tupadly v k.ú. Tupadly.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se
Usnesení č. ZO14-11.12/2020 ZO bylo schváleno.
K bodu 13. Informace z obce
Ave- nový dodatek ke smlouvě o zneškodňování KO, nový ceník NO O pro obce pro rok 2021
(př.č.15),
K bodu 14. Diskuse
vzhledem k tomu, že na zasedání zastupitelstva obce se nedostavil žádný občan, tak diskuse nebyla
zahájena.
K bodu 15. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedající ukončeno v 19:40 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2- program zasedání konaného 11.12.2020
Příloha č. 3 – návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2021
Příloha č. 4 –návrh rozpočtu svazku DSO Boží Voda na rok 2021
Příloha č. 5 – návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM na rok 2021
Příloha č. 6 – návrh střednědobého rozpočtu VKM na období 2021-2023
Příloha č.7 – DOPP se členem zastupitelstva
Příloha č.8 – Oznámení o záměru obce pronajmout část pozemku p.č. 182/3
Příloha č. 9- nájemní smlouva na pronájem části pozemku p.č. 182/3
Přílohač. 10 – žádost o poskytnutí daru knihovna MB
Příloha č. 11 – darovací smlouva knihovna MB
Příloha č. 12 – opětovná žádost na prodej pozemků p.č. 286/2 a par.č. st.195
Příloha č. 13- žádost o umístění rozvaděče
Příloha č. 14 – žádost o umístění trafostanice
Příloha č. 15 – AVE dodatek č. 19
Příloha č. 16 – ručně psaný zápis
Příloha č. 17 – souhrn usnesení

Tento zápis byl vyhotoven dne 15.12. 2020
Zapisovatel
Miloslava Šulová
zápisu
Ověřovatelé
Jan Průcha
zápisu
Karel Šula
Starostka obce Blanka Škůrková

Dne
Dne
Dne
Dne

Příloha č.17

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 11.12.2020
Usnesení č. ZO1 – 11.12/2020 - schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jana Průchu a pana
Karla Šulu.
Usnesení č. ZO2 – 11.12/2020 - schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Schválení podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy venkova-rekonstrukce a
přestavba veřejných budov
4. a) Návrh rozpočtu obce Tupadly na rok 2021
b) Pověření k provedení rozpočtového opatření č. 3/2020
5. Návrh rozpočtu DSO Boží voda na rok 2021
6. a) Návrh rozpočtu Svazku VKM na rok 2021
b) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku VKM na období 2021 -2023
7. DOPP – člen zastupitelstva obce
8. Inventarizace majetku obce za rok 2020
9. Schválení záměru na pronájem části pozemku p.č. 182/3
10. Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 182/3
11. Žádost o poskytnutí daru pro knihovnu
12. VKM -žádost o odkup pozemků p.č. 286/2 a p.č. 195, umístění rozvaděče pro VKM na
pozemcích obce Tupadly
13. Diskuse
14. Závěr
Usnesení č. ZO3 – 11.12/2020 - schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy venkova z
dotačního titulu DT117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Konstatuje, že je
seznámeno s cenou díla a výši spolufinancování, na kterou má zajištěné vlastní prostředky.
Usnesení č. ZO4 – 11.12/2020 - schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Tupadly pro rok 2021 jako rozpočet obce
Tupadly pro rok 2021, který je schodkový.
Celkové příjmy dle návrhu rozpočtu činí: 3 051 920,-Kč
Celkové výdaje dle návrhu rozpočtu činí: 3 791 700,-Kč
Krytí schodku mezi příjmy a výdaji – financování : 739 780,-Kč. Financování schodku bude
provedeno ze zdrojů minulých let, tzn. Bude pokryto finančními prostředky obce na bankovních
účtech.
Zastupitelstvo zároveň stanovuje, že výdajová část rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci
operací překročena v navrženém objemu běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů
navrženého rozpočtu pro rok 2021. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně
mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak,
povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídě rozpočtové skladby je v kompetenci účetní
obce,schvaluje starosta, příp. místostarosta.

Usnesení č. ZO5 – 11.12/2020 - schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření k provedení rozpočtového opatření č. 3/2020.
Usnesení č. ZO6 – 11.12/2020 – na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Boží Voda pro rok 2021.
Usnesení č. ZO7 – 11.12/2020 – na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku měst a obcí VKM pro rok 2021.
Usnesení č. ZO8 – 11.12/2020 – na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí
VKM na období 2021-2023.
Usnesení č. ZO9 – 11.12/2020 - schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření DOPP na rok 2021 se zastupitelkou obce paní lucií
Novákovou, jejímž předmětem je správa a vedení webových stránek obce, vč. Aktualizace obsahu,
vedení úřední elektronické desky a webového zpravodaje obce, výše měsíční odměny činí 2 500,Kč hrubého/měsíc.
Usnesení č. ZO10 – 11.12/2020 - schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č. 182/3 ve
vlastnictví obce Tupadly za účelem výjezdu a vjezdu na staveniště – sanace opěrné zdi.
Usnesení č. ZO11 – 11.12/2020 - schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje znění nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 182/3 ve
vlastnictví obce Tupadly za účelem veřejně prospěšné stavby – sanace opěrné zdi SO201 a
pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy.
Usnesení č. ZO12 – 11.12/2020 - schváleno.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru knihovně města Mladá Boleslav ve výši
4000,-Kč a znění darovací smlouvy, pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Usnesení č. ZO13 – 11.12/2020 - schváleno.
Zastupitelstvo obce opětovně nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 286/2 a par.č.st. 195, ve
vlastnictví obce Tupadly, společnosti VKM.
Usnesení č. ZO14 – 11.12/2020 - schváleno.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístěním jakéhokoliv zařízení na pozemcích obce Tupadly pro
společnost VKM, tudíž zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístěním ani rozvaděče ani kioskové
trafostanice na pozemcích obce Tupadly v k.ú. Tupadly.
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