Z Á P I S č. 21
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 7.12.2016 v 19.00 hod na Obecním úřadě v Nupakách

Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Kabeláč, Mráz, Míka, Hnát, Gilík, Vačkář, Málková
Přítomno 9 zastupitelů z celkového počtu 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné

Kontrola zápisu z předešlého zasedání ze dne 2.11.2016 – bez výhrad

Zapisovatel: Kateřina Málková, ověřovatelé: JUDr. Jaroslav Hnát, Ing. Václav Řezáč

Program zasedání obecního zastupitelstva

:

1. závazné ukazatele čerpání finančních prostředků pro MŠ Klubíčko na rok 2017
2. dar SDH Kuří
3. dotace na chod fotbalového klubu TJ Sokol Čestlice
4. stanovení poplatku za odvoz komunálního odpadu a poplatku za psy
5. termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2016
6. rozpočet obce Nupaky pro rok 2016
7. závěrečné rozpočtové opatření číslo 4 pro rok 2016
8. stanovení Vánočního příspěvku seniorům
9. protokoly o notářské úschově peněz
10. dodatek ke smlouvě s CTP
11. dodatek ke smlouvě s CTP a KZN
12. změna číslo 2 územního plánu obce Nupaky
13. změna číslo 3 územního plánu obce Nupaky
14. smlouva o smlouvě budoucí - Lumius
15. diskuse

Program jednání byl jednohlasně schválen

1. Závazné ukazatele čerpání finančních prostředků pro MŠ Klubíčko na rok 2016

Usnesení číslo 1: zastupitelstvo schvaluje závazné ukazatele čerpání finančních
prostředků pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Klubíčko na rok 2017 v celkové
výši 1 056 000,-Kč. Tato částka bude poukázána na na účet MŠ Klubíčko Nupaky ve
dvou splátkách ve výši 528 000,-Kč pololetně. Současně schvaluje dofinancování
neinvestičních nákladů MŠ Klubíčko na rok 2016 ve výši 132 000,-. Prostředky budou
poukázány do konce roku 2016
Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno

2. dar SDH Kuří
Sbor dobrovolných hasičů Kuří, se sídlem Kuří 3, 251 01 Říčany, IČO 65996614 má s
obcí Nupaky podepsanou smlouvu o spolupráci v rámci integrovaného záchranného
systému, která vychází z poslání obou smluvních stran ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení číslo 2: zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje poskytnutí sponzorského daru na
provoz SDH Kuří ve výši 30 000,-Kč.
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno

3. Dotace na chod fotbalového klubu TJ Sokol Čestlice

Usnesení č.3: zastupitelstvo schvaluje příspěvek na fungování mládeže v klubu TJ Sokol
ve výši 40 tis Kč.
Prostředky budou použity na rozvoj a zlepšování sportovních podmínek dětí, jejich
tréningového vybavení a účast na turnajích

Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno

4. Stanovení poplatku za odvoz komunálního odpadu a poplatku za psy
Pro rok 2017 jsou stanoveny následující poplatky za svoz komunálního odpadu:

•

nádoba 120 litrů, svoz 1x týdně

800,-Kč

•

nádoba 120 litrů, svoz 1x za 14 dní

500,-Kč

•

nádoba 240 litrů, svoz 1x týdně

•

nádoba 240 litrů, svoz 1x za 14 dní

•

nádoba 1 100 litrů svoz 1x týdně

5 000,-Kč

•

nádoba 1 100 litrů, svoz 1x za 14 dní

3 500,-Kč

1 200,-Kč
700,-Kč

pytel na odpad bude možno zakoupit pouze jako doplněk zaplaceného pravidelného
svozu, cena za 1 kus bude 60,-Kč.

Poplatek za psy zůstává ve stejné výši jako v roce 2016 tj.
v rodinném a řadovém domě 1. pes 400,-Kč
2. pes 600,-Kč
v bytovém domě 1. pes 700,-Kč
2. pes 900,-Kč

Usnesení číslo 4: zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje výši poplatku za svoz
komunálního odpadu a poplatku za psy pro rok 2017

Usnesení číslo 4 bylo jednohlasně schváleno

5. Termíny zasedání obecního zastupitelstva pro rok 2016
Obecní zastupitelstvo se bude i nadále scházet pravidelně každou 1. středu v měsíci
s výjimkou měsíců července a srpna

Usnesení číslo 5: termíny zasedání obecního zastupitelstva v roce 2016 budou
následující:

4. ledna

7. června

•
•
•
•

1. února
1. března

6. září
4. října

5. dubna 1. listopadu
3. května

6. prosince

Usnesení číslo 5 bylo jednohlasně schváleno

6. Rozpočet obce Nupaky pro rok 2017

Usnesení číslo 6:
zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje rozpočet pro rok 2017 jako přebytkový

Usnesení číslo 6 bylo jednohlasně schváleno.

7. Závěrečné rozpočtové opatření číslo 4 pro rok 2016

Usnesení číslo 7:
zastupitelstvo schvaluje závěrečné rozpočtové opatření číslo 4 pro rok 2016
Usnesení číslo 7 bylo jednohlasně schváleno

8. stanovení Vánočního příspěvku seniorům
Stejně jako v roce 2015 bude Obcí Nupaky poskytnut seniorům, hlášeným k trvalému
pobytu ke dni 31. 12. 2014 a kterým bude ke stejnému datu 70 a více let Vánoční
příspěvek. Příspěvek bude ve formě Poukázky k odběru zboží v obchodě ve výši 2000,Kč
Usnesení číslo 8: zastupitelstvo schvaluje poskytnutí Vánočního příspěvku seniorům
starším 70 let
Usnesení číslo 8 bylo jednohlasně schváleno

9. Protokoly o notářské úschově peněz

Dne 2.12.2016 byly u Judr. Martina Foukala, notáře v Praze, sepsány 2 protokoly o
notářské úschově peněz.
Protokoly konstatují, že dne 30.11.2016 byly na účty notářské úschovy připsány částky
plynoucí z Dohodě o narovnání a Darovací smlouvy sepsané mezi Obcí Nupaky a
společností CTPark Prague East, spol.s r.o.
Dále protokoly definují podmínky, za jakých budou prostředky uvolňovány na účet Obce
Nupaky.

Usnesení číslo 9: zastupitelstvo bere na vědomí podpis Protokolů o notářské úschově
Usnesení číslo 9 bylo jednohlasně schváleno

10. dodatek ke smlouvě s CTP

Vzhledem k tomu, že definice Změny č. 2 územního plánu obsažená v Darovací smlouvě
podepsaná dne 2.5.2016 mezi Obcí Nupaky a CTPark Prague East, spol.s r.o. se v
průběhu projednávání měnila, je třeba uzavřít dodatek číslo 1 k této smlouvě, který
definici Změny č.2 územního plánu upraví dle výsledku veřejného projednání dne
26.10.2016.

Usnesení číslo 10: zastupitelstvo schvaluje znění Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze
dne 2.5.2016 a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Usnesení číslo 10 bylo jednohlasně schváleno

11. dodatek ke smlouvě s CTP a KZN

Vzhledem k tomu, že definice Změny č. 2 územního plánu obsažená v Dohodě o
narovnání podepsaná dne 2.5.2016 mezi Obcí Nupaky a CTPark Prague East, spol.s r.o. a
Komerční zónou Nupaky,s.r.o. se v průběhu projednávání měnila, je třeba uzavřít dodatek
číslo 1 k této smlouvě, který definici Změny č.2 územního plánu upraví dle výsledku
veřejného projednání dne 26.10.2016.

Usnesení číslo 11: zastupitelstvo schvaluje znění Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě ze
dne 2.5.2016 a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Usnesení číslo 11 bylo jednohlasně schváleno

12. změna číslo 2 územního plánu obce Nupaky

Usnesení číslo 12: zastupitelstvo obce Nupaky:
1) Ověřilo
ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 2 Územního plánu obce
Nupaky není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
2) Vydává
jako orgán příslušný podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2
Územního plánu obce Nupaky formou opatření obecné povahy ve znění dle předloženého
návrhu.

Usnesení číslo 12 bylo jednohlasně schváleno

13. změna číslo 3 územního plánu obce Nupaky

Usnesení číslo 13: zastupitelstvo Obce Nupaky po projednání:
- rozhodlo o pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Nupaky na návrh společnosti
Levné potraviny s.r.o., K Říčanům 375, Praha 10-Kolovraty a pořízení změny podmiňuje
úplnou náhradou nákladů ze strany navrhovatele
- zvolilo určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Nupaky
Ing Václava Řezáče, starostu obce
- schvaluje uzavření smlouvy na výkon územně plánovacích činností pro pořízení Změny
č. 3 Územního plánu obce Nupaky a Ing arch. Zdeňkou Táborskou dle předloženého
návrhu smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podepsáním

Usnesení číslo 13 bylo jednohlasně schváleno

14. smlouva o smlouvě budoucí – Lumius

Společnost Lumius, spol.s r.o. předložila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti na stezky a cesty, služebnosti inženýrské sítě na pozemku
81/218 ve vlastnictví obce Nupaky v obci a k.ú. Nupaky. Úhrada za zřízení věcného
břemene bude činit 200,-Kč za metr běžný sítě,

Usnesení číslo 14: zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
Usnesení číslo 14 bylo jednohlasně schváleno

15. diskuse

Zapsala: Kateřina Málková
Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát
Ing Václav Řezáč
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Zasedání zastupitelstva bude zahájeno v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Nupaky

