Obec Tupadly
zastupitelstvo obce
Tupadly

Zápis
zasedání zastupitelstva obce Tupadly
konaného dne 10.12.2015 od 18:00 hodin.
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
Omluveni (členové zastupitelstva obce): Bc. Lopková Miluše, Ilona Hencová
Neomluveni (členové zastupitelstva obce): 0
Zapisovatel:

Škůrková Blanka

Ověřovatelé zápisu: RNDr. Nováková Lucie, Ph.D., Jan Průcha
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 4.:
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 02. 12. 2015 do 09.12.2015)
Předsedající konstatovala přítomnost 5 členů zastupitelstva obce, 2 omluveni (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 pověřeni:

pí. RNDr. Nováková Lucie, Ph.D.
p. Průcha Jan

K bodu 3. - Schválení programu
Předsedající předložila zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání zastupitelstva
obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a přednesla další body programu k doplnění (bod č.9,
10,11) program je příloha č.2

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. Rozpočtové provizorium obce Tupadly na rok 2016
5. Rozpočtové opatření č. 3/2015
6. Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2016
7. Návrh rozpočtu SOPL na rok 2016, rozpočtové opatření č. 1/2015
8. Inventarizace 2015
9. Smlouvy k pozemkům (H., Š., K.)
10. Stanovy DSO Boží Voda - změna
11. Směrnice č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázkách malého rozsahu
12. Informace z obce – oprava zdi, příspěvek ŠvP, dar knihovna, zákon o poz.komunikacích,
výjimka Ing. V., úprava veř. prostranství
13. Diskuse
14. Závěr
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 48/7/2015 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. – Rozpočtové provizorium obce Tupadly
Předsedající informovala přítomné, že rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2016 činí 3/12
rozpočtu za rok 2015. V případě nedostatku výdajových rozpočtových prostředků v provizóriu na
úhradu výdajů, budou tyto výdaje projednány a schváleny zastupitelstvem obce. Dále předsedající
informovala přítomné, že rozpočet obce Tupadly na rok 2016 bude projednán na prvním zasedání
zastupitelstva obce Tupadly v roce 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2016 ve výši 3/12
schváleného rozpočtu za rok 2015. V případě nedostatku výdajových rozpočtových prostředků v
provizóriu na úhradu výdajů, budou tyto výdaje projednány a schváleny zastupitelstvem obce a
uhrazeny ze zdrojů minulých let (zůstatku na BÚ).
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 49/7/2015 bylo schváleno.
K bodu 5. – Rozpočtové opatření č. 3/2015
Předsedající přednesla návrh na pověření určených zastupitelů k provedení rozpočtového opatření
č.3/2015, které bude spočívat v úpravě položek jednotlivých paragrafů a v případě přečerpání
paragrafů, též těchto paragrafů do výše součtu úprav 300 000,-Kč v části příjmů a výdajů.
Předsedající navrhla tyto zastupitele:
starostku obce paní Miloslavu Šulovou
místostarostku obce paní Blanku Škůrkovou
předsedu kontrolního výboru pana Jana Průchu
předsedu finančního výboru paní Bc. Miluši Lopkovou
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, místostarostku obce, předsedu kontrolního výboru a
předsedu finančního výboru k provedení rozpočtového opatření č.3/2015, které bude spočívat
v úpravě položek jednotlivých paragrafů a v případě přečerpání paragrafů, též těchto paragrafů
do výše součtu úprav 300 000,-Kč v jak části příjmů a tak v části výdajů.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 50/7/2015 bylo schváleno.
K bodu 6. - Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2016
Předsedající informovala přítomné o návrhu rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2016, který byl
zveřejněn na úřední a elektronické desce obce Tupadly a je nedílnou součástí tohoto zápisu, tvoří
přílohu č. 3
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2016
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 51/7/2015 bylo schváleno.
Předsedající k tomuto bodu probrala i bod číslo 10. Stanovy DSO Boží Voda – změna
Předsedající informovala přítomné o změnách ve stanovách DSO Boží Voda, kde se měnilo
především názvosloví a DSO Boží Voda rozšířila předmět činnosti dobrovolného svazku obcí.
Stanovy DSO Boží Voda jsou nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří přílohu č. 4
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje stanovy DSO Boží Voda.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 52/7/2015 bylo schváleno.
K bodu 7. - Návrh rozpočtu SOPL na rok 2016, rozpočtové opatření č.1/2015
a) Návrh rozpočtu
Předsedající informovala o rozpočtu SOPLu na rok 2016, který byl zveřejněn na úřední a
elektronické desce obce Tupadly a je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří přílohu č. 5
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet SOPLu na rok 2016.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 53/7/2015 bylo schváleno.
b) Návrh změny rozpočtu č. 1/2015
Tento návrh byl též zveřejněn na úřední a elektronické desce obce Tupadly a byli s ním seznámeni
zastupitelé obce. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2015 je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří
přílohu č. 6
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření SOPLu č.1/2015.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 54/7/2015 bylo schváleno.
K bodu 8. - Inventarizace 2015
Předsedající informovala o povinnosti provést inventarizaci veškerého majetku, pohledávek a
závazků obce Tupadly. Inventarizace bude probíhat v období od 15.12.2015 do 20.01.2016.

Inventarizací byli pověřeni tito zastupitelé: předseda inventarizační komise: Blanka Škůrková,
členové inventarizační komise: Jan Průcha a Bc. Jana Vlková (účetní obce).
K bodu 9. - Smlouvy k pozemkům
a) Smlouva na prodej pozemku p.č. 188/9 o výměře 293m2
Předsedající seznámila přítomné s obsahem smlouvy a informovala o doplnění smlouvy o doložku
podle ust. §41 odst. 1) zákona o obcích. Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří přílohu
č. 7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Tupadly a paní H. na prodej pozemku p.č.
188/9 o výměře 293m2 za 10,-/m2 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 4 proti návrhu 0 zdržel se 1
Usnesení č. 55/7/2015 bylo schváleno.
b)Smlouva na prodej pozemku st.č.49/2 o výměře 109 m2
Předsedající informovala o obsahu smlouvy a opět upozornila, že smlouva bude doplněna o
doložku dle ust. §41 odst. 1) zák. o obcích. Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří
přílohu č. 8.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Tupadly a paní K. na prodej pozemku st.č.
49/2 o výměře 109m2 za 100,-/m2 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 56/7/2015 bylo schváleno.
c)Smlouva na směnu pozemků mezi obcí Tupadly a paní Š.
Předsedající informovala o obsahu smlouvy a opět upozornila, že smlouva bude doplněna o
doložku dle ust. §41 odst. 1) zák. o obcích. Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří
přílohu č. 9.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Tupadly a paní Š. na
směnu pozemků 1254/3 o výměře 10m2 a 1254/4 o výměře 12m2 ve vlastnictví obce za pozemek
a st.p. 1417 o výměře 15 m2 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro návrh 5

proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 57/7/2015 bylo schváleno.
Bod č. 10 byl projednán u bodu č. 6 a tak předsedající přistoupila k projednání bodu č. 11
schváleného programu zasedání
K bodu 11. -Směrnice č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Se zněním směrnice č. 1/2015 byli zastupitelé seznámeni a tak předsedající informovala přítomné
o jejím znění a po vzájemné dohodě se zastupiteli se předsedající rozhodla upravit ve směrnici bod
č. 1 a) v čl. III. kde se změnilo místo rozhodnutí starosty na veřejné zakázky do 200.000,- na
rozhodnutí zastupitelstva bez nutnosti projednání na zasedání ZO. Směrnice je nedílnou součástí
tohoto zápisu a tvoří přílohu č. 10
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č.1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 58/7/2015 bylo schváleno

K bodu 12. - Informace z obce
a) oprava zdi
Předsedající informovala o opravě opěrné zdi podél komunikace ,,ke Kroupům“, která byla v
havarijním stavu, kdy pískovcové kvádry byly vyvaleny do místní komunikace, a docházelo k sesuvu
svahu za opěrnou zdí. Starostka se souhlasem zastupitelstva oslovila 3 podnikatele v oboru
zednictví, byly předloženy dvě nabídky, zastupitelstvo obce vybralo nižší nabídku od pana Perky
Ladislava, která činila cca 92 000,-Kč. Stávající štuky po konzultaci s CHKO byly nahrazeny
ztraceným bedněním v úseku vyvalených štuků, kde bude vysázen popínavý břečťan.
b) Příspěvek na dopravu dětí na ŠvP
Ze základní a mateřské školy v Želízích byla dne 16.11.2015 doručena na obec žádost o příspěvek
dětí na školu v přírodě. Letos byla žádost na dvě děti ze školky, jedná se o příspěvek ve výši cca
400,-Kč na jedno dítě. Seznam a žádost je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří přílohu č. 11.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na dopravu dětí ze školky v Želízech na
školku v přírodě v lednu 2016.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 59/7/2015 bylo schváleno
c) Dar knihovna
Dne 18.11.2015 byla obci doručena žádost z Knihovny Mladá Boleslav, kde žádají o poskytnutí
daru. Zastupitelstvo tuto možnost projednalo a rozhodlo se žádosti vyhovět a darovat knihovně
Mladá Boleslav dar ve výši 2.000,-Kč na rok 2016. žádost o dar je nedílnou součástí tohoto zápisu a
tvoří přílohu č. 12
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar knihovně Mladá Boleslav ve výši 2.000,-Kč.
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0 zdržel se 0
Usnesení č. 60/7/2015 bylo schváleno
d) Žádost o povolení výjimky
Obci Tupadly byla doručena žádost o povolení výjimky do zákazu vjezdu do lokality ,,K Vysílači´´ za
účelem terénních úprav a odvozu zeminy z pozemku parc. č. 69/1,69/2 a 1415 ve vlastnictví Ing. V.
Zastupitelstvo se shodlo, že tato komunikace není uzpůsobena na provoz navržené dopravní
techniky, jak rozměrově, zátěžově tak i s přihlédnutím k značné svahovitosti této komunikace. Dále
do této komunikace vyčnívá stavba stodoly, která je v havarijním stavu a mohlo by dojít k jejímu
poškození. Jako alternativu k odvozu zeminy je obec ochotna nabídnout lesní komunikace ve
vlastnictví obce. Žádost je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří přílohu č. 13.
e) zákon o pozemních komunikacích
Předsedající informovala přítomné o novele zákona o pozemních komunikacích, která je účinná od
31.12.2015 viz příloha č. 14
f) prořezávka lípy u pomníku a bříz
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že nechá arboristou prořezat lípu u pomníku a jabloň na
sousedícím pozemku a dále břízy u chodníku. Předsedající informovala zastupitele o nabídce
arboristy p. Dvořáka na provedení prací a dala jim rozpočet na tyto práce ve výši 13.400,-Kč.
Zastupitelstvo s tímto rozpočtem souhlasí . Cenová nabídka je součástí tohoto zápisu a tvoří
přílohu č.15
g) Osvětlení do chatové oblasti ,,K Vidimi“
Občané, kteří mají nemovitosti v této lokalitě by rádi měli na přístupové cestě k chatám ,,k Vidimi´´

veřejné osvětlení. Obec nechala vypracovat od firmy EMS nabídku na veřejné osvětlení do této
chatové oblasti. Cenová nabídky je součástí tohoto zápisu a tvoří přílohu č. 16. Zastupitelstvo se
dohodlo, že veřejné osvětlení bude realizované, pokud bude vypsaná dotace, která bude úspěšně
podána a přidělena.
h) úprava veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že nechá prořezat v období vegetačního klidu veřejné prostranství
v obci Tupadly. Jedná se o lokalitu chatové oblasti ,,K Vidimi“ a ,,Pod Lesem“, prostor za obecním
úřadem a na základě žádostí občanů, též tři dřeviny z obecních pozemků v blízkosti jejich objektů.
Budou odstraněny poškozené dřeviny, dále dřeviny napadené chorobami a přestárlé dřeviny, dojde
k prořezání křovin a odvozu vzniklého klestu. Dřevní hmota bude nabídnuta k prodeji. Práce byly
konzultovány s CHKO. Předběžný odhad nákladů činí cca 65-70tis. Kč. Zastupitelstvo obce rozhodlo
a pověřilo prořezávkou křovin a odkácením dřevin na těchto pozemcích pana Šulu Karla. Obecní
úřad Tupadly vydá rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Práce budou
provedeny nejpozději do 28.2.2016.
ch) dotace
Předsedající informovala o vypsaných dotací MMR na opravu sakrálních staveb, žádost se podává
do 15.1.2016 a obec bude žádat o dotaci na restaurování pomníku a jeho opěrné zídky včetně
obnovy oplocení, předběžný rozpočet činí 233tisíc Kč. A je vypsána dotace na opravy komunikací,
kde by se jednalo o opravu místní komunikace od pomníku k chráněnému stromu, žádost se též
podává do 15.1.2016, je potřeba mít projektovou dokumentaci a souhlasy vlastníků pozemků
včetně smluv.
Návrh na usnesení č. 61/7/2015 „Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ Oprava místní komunikace“ z programu MMR – dotační titul 5 Podpora obnovy místních komunikací v roce 2016 včetně závazku obce na finanční spoluúčasti na této akci“.
Výsledek hlasování: pro návrh 5
proti návrhu 0 zdržel se 0
Návrh na usnesení č. 62/7/2015
„Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ Oprava pomníku padlých“
z programu MMR – dotační titul 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v roce 2016 včetně závazku
obce na finanční spoluúčasti na této akci“.

Výsledek hlasování: pro návrh 5

proti návrhu 0 zdržel se 0

K bodu 13. - Diskuse
Nikdo s přítomných nevnesl žádný bod k diskusi, probíhala průběžně během celého průběhu
zasedání zastupitelstva obce, a tudíž byl tento bod vynechán a přechází se k dalšímu bodu
programu č. 14 závěr
K bodu 14. - Závěr
Zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 12. 2015 bylo předsedající skončeno v 19:20 hodin.
Předsedající informovala přítomné, že další zasedání zastupitelstva obce se bude konat koncem
ledna, kde bude předložen ke schválení rozpočet obce na rok 2016, zpráva o inventarizaci majetku.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Prezenční listina členů zastupitelstva obce, prezenční listina přítomných
Příloha č. 2 - Program zasedání
Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2016
Příloha č. 4 – Stanovy DSO Boží Voda

Příloha č. 5 – Rozpočet SOPL na rok 2016
Příloha č. 6 – Návrh změny rozpočtu č.1/2015
Příloha č. 7 – Kupní smlouva s pí.H.
Příloha č. 8 - Kupní smlouva s pí.Mgr. K.
Příloha č. 9 – Směnná smlouva s pí. Š.
Příloha č. 10 -Směrnice č. 1/2015
Příloha č. 11 -Žádost o příspěvek na dopravu
Příloha č. 12 -Žádost o poskytnutí daru
Příloha č. 13 -Žádost o udělení výjimky
Příloha č. 14 -Novela zákona o pozemních komunikacích
Příloha č. 15 -Cenová nabídka č. 1119/2015
Příloha č. 16 -Nabídka provedení prací silnoproud
Příloha č. 17 – Souhrn usnesení
Tento zápis byl vyhotoven dne 14.12.2015

Příloha č.17
Zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 25.09.2015 usnesení č.48 –62 /7/2015

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 10.12.2015
Usnesení č. 48/72015
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Rozpočtové provizorium obce Tupadly na rok 2016
5. Rozpočtové opatření č. 3/2015
6. Návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2016
7. Návrh rozpočtu SOPL na rok 2016, rozpočtové opatření č. 1/2015
8. Inventarizace 2015
9. Smlouvy k pozemkům (H., Š., K.)
10. Stanovy DSO Boží Voda - změna
11. Směrnice č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázkách malého rozsahu
12. Informace z obce – oprava zdi, příspěvek ŠvP, dar knihovna, zákon o poz.komunikace,
výjimka Ing. V., úprava veř. prostranství
13. Diskuse
14. Závěr
Usnesení č. 49/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtrvtletí roku
2016 ve výši 3/12 schváleného rozpočtu za rok 2015. V případě nedostatku výdajových
rozpočtových prostředků v provizóriu na úhradu výdajů, budou tyto výdaje projednány a schváleny
zastupitelstvem obce a uhrazeny ze zdrojů minulých let (zůstatku na BÚ).
Usnesení č. 50/7/2015 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, místostarostku obce, předsedu
kontrolního výboru a předsedu finančního výboru k provedení rozpočtového opatření č.3/2015,
které bude spočívat v úpravě položek jednotlivých paragrafů, a v případě přečerpání paragrafů, též

těchto paragrafů do výše součtu úprav 300 000,-Kč v jak části příjmů a tak v části výdajů.
Usnesení č. 51/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu DSO Boží Voda na rok 2016.
Usnesení č. 52/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje stanovy DSO Boží Voda.
Usnesení č. 53/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet SOPLu na rok 2016.
Usnesení č. 54/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření SOPLu č.1/2015.
Usnesení č. 55/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Tupadly a paní H. na
prodej pozemku p.č. 188/9 o výměře 293m2 za 10,-/m2 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Usnesení č. 56/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Tupadly a paní K. na
prodej pozemku st.č. 49/2 o výměře 109m2 za 100,-/m2 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Usnesení č. 57/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Tupadly a paní Š.
na směnu pozemků 1254/3 o výměře 10m2 a 1254/4 o výměře 12m2 ve vlastnictví obce za
pozemek a st.p. 1417 o výměře 15 m2 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Usnesení č. 58/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č.1/2015 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Usnesení č. 59/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na dopravu dětí ze
školky v Želízech na školku v přírodě v lednu 2016.
Usnesení č. 60/7/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru knihovně Mladá Boleslav ve
výši 2.000,-Kč.
Usnesení č. 61/7/2015 Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ Oprava místní komunikace“ z programu MMR – dotační titul 5 Podpora obnovy místních komunikací v roce 2016 včetně závazku obce na finanční spoluúčasti na této akci.

Usnesení č. 62/7/2015 Zastupitelstvo obce Tupadly schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ Oprava pomníku padlých“ z programu MMR – dotační titul 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v roce 2016 včetně závazku obce na finanční spoluúčasti na této akci.
Škůrková Blanka

Šulová Miloslava

místostarostka

starostka obce

