Z Á P I S č. 24
ze zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 1. 3. 2017 v 19.00 hod na Obecním úřadě v Nupakách

Přítomni: Řezáč, Chmelíček, Kabeláč, Mráz, Hnát, Gilík, Vačkář, Málková
Přítomno 8 zastupitelů z celkového počtu 8, zastupitelstvo je usnášeníschopné
Občané Nupak

Kontrola zápisu z předešlého zasedání ze dne 1. 2. 2017– bez výhrad

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

Program zasedání obecního zastupitelstva:

1. Dodatek číslo 1 k Darovací smlouvě ze dne 2. 5. 2016, Smlouva o právu provést stavbu
2. Burza v roce 2017
3. Obecně závazná vyhláška – stanovení školských obvodů

Program jednání byl jednohlasně schválen

1. Dodatek číslo 1 k Darovací smlouvě ze dne 2. 5. 2016, Smlouva o právu provést stavbu

Obec Nupaky a společnost CTPark Prague East, spol.s r.o. spolu uzavřely dne 2. 5. 2016 Darovací
smlouvu. Vzhledem k tomu, že došlo k zmenšení výměry komerční plochy Nupaky, dotčené
změnou číslo 2 územního plánu obce Nupaky, je třeba Dodatkem číslo 1 k Darovací smlouvě
upravit výši daru.
Vzhledem k tomu, že Směnná smlouva týkající se výměny pozemků mezi Obcí Nupaky a CTPark
Prague East, spol.s.r.o. dosud není vložena do Katastru nemovitost, je třeba pro účely uvolnění
peněz z notářské úschovy dle Dohody o narovnání ze dne 2.5.2016 a zahájení výstavby areálu a
komunikací uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu.

Usnesení číslo 1: zastupitelstvo obce Nupaky souhlasí se zněním Dodatku číslo 1 k Darovací
smlouvě ze dne 2.5.2017 a zněním Smlouvy o právu provést stavbu a pověřuje starostu obce
podpisem těchto smluv.

Usnesení číslo 1 bylo jednohlasně schváleno

2. Burza v roce 2017

Provozovatel auto-moto-veterán burzy v Nupakách oznámil zastupitelstvu termíny konání burzy v
roce 2017. Burzy se budou konat v těchto termínech: 11.3., 8.4., 6.5., 10.6., 15.7., 12.8., 9.9.,
14.10., 11.11., 2.12.2017

Usnesení číslo 2: zastupitelstvo bere na vědomí termíny konání burzy
Usnesení číslo 2 bylo jednohlasně schváleno

3. Obecně závazná vyhláška – stanovení školských obvodů

Usnesení číslo 3: zastupitelstvo obce Nupaky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č 1/2017, kterou
se stanoví školské obvody Mateřských škol, zřízených obcí Nupaky. Školský obvod Mateřské školy
Klubíčko , příspěvkové organizace, U Školky 412 tvoří veškeré část obce, ulice a č.p., nacházející se
na k.ú. obce Nupaky.
Usnesení číslo 3 bylo jednohlasně schváleno

Zapsala: Kateřina Málková
Ověřili: JUDr. Jaroslav Hnát
Ing Václav Řezáč

Program zasedání zastupitelstva obce Nupaky
konaného dne 1. 3. 2017 v 19.00 hod. na obecním úřadě v Nupakách

Program zasedání obecního zastupitelstva

:

1. Dodatek číslo 1 k Darovací smlouvě ze dne 2. 5. 2016, Smlouva o právu provést stavbu
2. Burza v roce 2017
3. Obecně závazná vyhláška – stanovení školských obvodů

Zasedání zastupitelstva bude zahájeno v 19 hodin v kanceláři obecního úřadu Nupaky

